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SARRERA.
Xedea.

Soraluze-Placencia de las Armasko Udalak Plangintzako Arau Subsidiarioak, 1999. urtean
onartutakoak, berrikusteko lanei ekitea eta udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea
erabaki zuen (I.1 planoa).
Xede horrekin, eta 2013ko azaroaren 21ean sinatutako kontratuarekin bat etorrita, profesional
hauei agindu zien lan hori, dokumentu hau izenpetzen dutenei, hain zuzen: Santiago Peñalba
Garmendia eta Manu Arruabarrena Florez arkitektoei eta Mikel Iriondo Iturrioz abokatuari.
Hiru urte eta egun bat geroago, 2016ko azaroaren 22an, Plana izapidetu ondoren, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak behin betiko onespena eman zion eta Planaren behin betiko
bertsioa egiteko eskatu, testu bategin honen xede dena.
Dokumentu honek erantzuna ematen dio Arau Subsidiarioak berrikusteko prozesuari eta horren
idazketak Plan Orokorraren proposamena zehazten du, hau da, udalerriaren etorkizun
hurbilerako proiektua, ikuspegia 2025ean jarrita.
Prozesu horretan, beste batzuen artean, honako hauek hartu dira kontuan: Udalak 2014ko
martxoaren 5ean onartutako Herritarrek Parte Hartzeko Programa; Udalaren osoko bilkurak
2014ko uztailaren 30ean egindako bileran onartutako jarduketa-irizpide eta -helburuen
berrespena, bildutako informazioa, egindako diagnostikoa, horiek udalarekin alderatzea eta
irtenbideen analisia kontuan hartuta plangintzaren aurrerakina izapidetu ondoren; hainbat
aukera aztertu ondoren, Alkarrekin izeneko udal-ekimenaren esparruan ondorioztatu zen guztia;
eta, hurrenez hurren, 2015eko martxoaren 26an eta 2015eko urriaren 21ean osoko bilkurak aho
batez hartutako hasierako onespenaren eta behin-behineko onespenaren erabakiak.
Halaber, 2016ko apirilaren 15ean egindako Ingurumen Adierazpen Estrategikotik, Adierazpen
horretan jasotako ingurumen-zehaztapenak Plan Orokorrean txertatzea justifikatzen duen
2016ko apirileko dokumentutik, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak 2016ko urriaren 13an
Adierazpenari buruz egindako txostenetik eta 2016ko uztailaren 13ko bileran EAELABek
egindako aldeko txostenetik ondorioztatzen den guztia jasotzen du dokumentuak, eta
Etxebizitza Sailburuordetzak, Uraren Euskal Agentziak eta Nekazaritza eta Abeltzaintza
Zuzendaritzak egindako txostenak ere gehitzen zaizkio. Horren guztiaren ondorioz, honako
zehaztapen hauek gehitu dira.
Dokumentu honek jasotzen ditu zehaztapen horiek guztiak.
Dokumentu hau prestatzerakoan, lanak zuzentzen ditugunokin batera, taldea osatzen duten
profesionalek ere hartu dute parte; bai eta udaleko zerbitzu teknikoek eta udal-korporazioak berak
ere; horiek guztiek garapenaren aurrerapenen berri izan dute progresiboki, puntualki eta
periodikoki.
I.2.-

Lurralde-esparrua

Plan Orokorraren xedea Soraluze-Placencia de las Armasko udalerri osoa da; 1.409 hektarea
inguruko lurralde-hedadura du udalerriak (I.2 planoa), eta, 2014ko abenduaren 31ko erroldazuzenketaren arabera, 3.969 biztanle ditu (3.944 biztanle 2016ko urtarrilaren 1ean).
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Plan Orokorrak hartzen duen lurraldean, interes-gatazkak bateratu behar ditu, eta lehentasunak
zehaztu behar ditu berorrek hartzen duen denbora-mugan, interes publikoko gaiei erantzuna
emateko. Xede horretarako, sakon aztertu da lurralde hori.
I.3.-

Aurrekariak.

2013ko maiatzaren 20ko Gobernu Batzordearen erabakiz, Soraluze-Placencia de las Armasko
Udalak Plangintzako Arau Subsidiarioak berrikusteko lanei ekin zien, eta lan horiek kontratatzeko
espedientea abiarazi zuen.
Berrikusi beharreko esparrua Plangintzako Arau Subsidiarioei dagokiena da; arau horiek 1999ko
abenduaren 21ean onartu ziren behin betiko izaeraz, eta beroriek onartu zirenetik izapidetutako
eta behin betiko izaeraz onartutako aldaketak ere kontuan hartu behar dira: Sagarraga (SI-1),
Sagar erreka (SI-2), Zahar Etxea (R-16), Olea eta Errekalde Hegoa (R-11 eta I-9), Erregetxe (R5), Baltegieta (R-22), eta Alde Zaharra (R-8), Zahar Etxea (R-16) eta Arau Subsidiarioen 118.
artikulua, igogailuei buruzkoa.
Plana idatzi aurreko fasean, Informazioa eta Diagnostikoa izeneko dokumentua prestatu da,
2014ko martxoan, eta udalak landu nahi duen proiektuaren aurrean udalerriak duen egoera
jasotzen da dokumentu horretan; halaber, antolamendurako hainbat aukera jasotzen dituen
plangintzaren Aurrerapena eta proiektuaren ingurumen-ebaluazioari buruzko hasierako
dokumentua ere prestatu dira.
Udalak, paraleloki, Plan Estrategiko baten lanketa izapidetu du, eta prozesu horretan sortutako
hainbat gai kontuan izan dira dokumentu honetan ere. Testuinguru horretan garatzen da, hain
zuzen, Alkarrekin prozesua, eta, prozesu horren barnean, udalerriaren etorkizunari buruz luze
eta zabal eztabaidatu da.
I.4.-

Indarrean dagoen legedia.

I.4.1.- Sarrera
Plan Orokor hau lantzeko hainbat lerrun, izaera eta jatorriko legezko xedapenetan,
dokumentuetan eta proiektuetan bildutako askotariko arauek eta aurreikuspenek osatutako
esparrua erabili da.
Une honetan, eta esparru orokor hori osatzen duten xedapen eta dokumentu nagusiak
gogoratzeko, epigrafe honen hurrengo ataletan aipatzen direnak nabarmendu behar dira.
I.4.2.- Lurralde- eta hirigintza-legedia
*

Euskal Autonomia Erkidegoan sustatu diren eta indarrean dauden lurralde- eta hirigintzaxedapenak:
Lurralde antolamenduari buruzko Legea, 1990eko maiatzaren 31koa.
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa (2/2006 Legea).
Premiazko neurriei buruzko Dekretua, 2008ko ekainaren 3koa, lurzoruari eta
hirigintzari buruzko Legea garatzen duena (105/2008 Dekretua).
2008ko azaroaren 28ko Legea, erkidegoak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan
duen partaidetza aldatzen duena.
123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa.
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211/2012 Dekretua, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren
ebaluazio estrategikoari buruzkoa.
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, EAEko hots-kutsadurari buruzkoa.
90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeantolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa.

Administrazio zentralak sustatutako xedapenak:
Lurzoru eta Birgaitze Legearen testu bategina, urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren bitartez onartutakoa.
Lurzoruaren Legea balioesteko Araudia, 2011ko urriaren 24ko Errege Dekretu bidez
onartua (1492/2011 Errege Dekretua).
Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legea, 2013ko abenduaren 9koa.
-

I.4.3.- Beste arlo batzuetan indarrean dagoen legedia
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Errepideen alorrean indarrean dauden xedapenak, hala nola Euskal Autonomia
Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra erregulatzen duen 1989ko maiatzaren 30eko
Legea –geroago hainbatetan aldatu eta osatu dena– eta Gipuzkoako Errepideei buruzko
Foru Araua, 2006ko ekainaren 6koa.
Euskal kultura-ondareari buruzko Legea, 1990eko uztailaren 3koa.
Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen Legea, 1994ko ekainaren 30ekoa,
ondorengo beste xedapen batzuek aldatua eta garatua, espezie jakin batzuk babestekoak
barne (bisoi europarra...).
Irisgarritasuna sustatzeko Legea, 1997ko abenduaren 4koa, eta haren garapenean
sustatutako xedapenak.
Euskadiko ingurumena babesteko Lege Orokorra, 1998ko otsailaren 27koa, eta 2003ko
uztailaren 22ko Dekretua, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazio bateratua
egiteko prozedura arautzen duena eta aurreko legea garatzen duena.
Aurreko xedapenei, eta arlo horietan berorietan, proiektuen ingurumen-inpaktua
ebaluatzeko erregelamendua gaineratu behar zaie (1998ko irailaren 30eko Errege
Dekretua), baita zenbait planek eta programak ingurumenean duten eragina ebaluatzeari
buruzko Legea, 2006ko apirilaren 28koa, ere.
Herri-administrazioen ondareari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 3koa.
Telekomunikazioei buruzko Lege Orokorra, 2014ko maiatzaren 9koa (9/2014 Legea).
1/1998 Errege Lege Dekretua, otsailaren 27koa, telekomunikazioen zerbitzuetara
sartzeko eraikinetako azpiegitura komunei buruzkoa.
346/2011 Errege Dekretu bidez onartutako Erregelamendua, martxoaren 11koa;
ITC/1644/2011 Agindua, ekainaren 10ekoa.
Zarataren Legea, 2003ko azaroaren 17koa, eta lege hori ingurumen-zarataren
ebaluazioari eta kudeaketari dagokionez garatzen duten 2005eko abenduaren 16ko
Errege Dekretua, eta zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei
buruzko 2007ko urriaren 19ko Errege Dekretua.
Trenbide-sektoreari buruzko Legea, 2003ko azaroaren 27koa, eta haren
Erregelamendua, 2004ko abenduaren 30ekoa.
4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko Legea, 2005eko otsailaren
18koa.
Uren Legea, 2006ko ekainaren 23koa.
Landa-inguruaren garapen iraunkorrerako Legea, 2007ko abenduaren 13koa.
Nekazaritza- eta elikagaigintza-politikari buruzko Legea, 2008ko abenduaren 23koa.
Etxebizitzarako 3/2015 Legea.
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Abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak
ezartzen dituen Dekretua, 2009ko irailaren 22koa.
Eraikuntzaren alorrean indarrean dauden xedapenak, eraikuntza antolatzeko Legea,
1999eko azaroaren 5ekoa, eta Eraikuntza Kode Teknikoa barne.
Eraikuntzaren alorrean indarrean dauden legezko xedapenak, babes ofizialeko
etxebizitzak erregulatzen dituztenak eta abar barne.
1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoari
buruzkoa.

I.4.4.- Indarrean dauden lurralde-antolamenduko tresnak
Honako hau da behin betiko onartuta eta indarrean dauden gisa horretako tresnen zerrenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak. Behin betiko onespena: 1997ko otsailaren 11.
Eibarko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (Debabarrena). Behin betiko
onespena: 86. Dekretua, 2005eko apirilaren 12koa.
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana (isurialde kantauriarra). Behin betiko onespena: 1998ko abenduaren 22a, eta
ondorengo aldaketak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana. Behin betiko onespena: 2001ko otsailaren 27a, eta ondorengo aldaketak.
Haize Energia Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2002ko
maiatzaren 14a.
Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2004ko uztailaren 27a.
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2004ko abenduaren 21a.
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana. Behin
betiko onespena: 2009ko uztailaren 21a.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana. Behin betiko onespena: 2/2013
Foru Araua, ekainaren 10ekoa (GAO, 113. zk., 2013ko ekainaren 14a).
EAEko Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana. Behin betiko onespena: 177/2014 Dekretua, irailaren 16koa (EHAA, 198. zk.,
2014ko urriaren 17a).

Orain arte sustatutako lurralde-antolamenduko beste tresna batzuk ez daude indarrean, ez
baitira behin betiko onartu (Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana, Euskal Kultura Ondarea Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana,
etab.).
I.4.5.- Beste mota bateko planak, dokumentuak eta lanak
Beste mota bateko planen eta dokumentuen adibide batzuk honako hauek dira –plan eta
dokumentu horien zerrenda osoa eta itxia azaldu gabe–:
*
*
*
*

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020), 2002ko ekainaren 4an
onartua.
Ingurumen Esparru Programa 2020
Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea.
Tokiko Agenda 21-ean garatutako lanak.
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Plangintzaren irudiaren aukeraketa.

Planteatutako helburu horrek, hots, udaleko hirigintza-plangintza orokorraren berrikuspenak (Udal
Plangintzako Arau Subsidiarioak), beharrezkoa du 2006. urteaz geroztik dugun lege-testuinguru
berriaren arabera egokitutako eta formulatutako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, SoraluzePlacencia de Las Armasko lurraldearen antolamendu integrala egin ahal izateko.
Egoera hori izanik, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra da tresnarik egokiena eta zehatzena
proposatutako helburua lortzeko, aplikagarri den lege-esparru berriarekin bat etorrita.
I.6.-

Dokumentua idaztea eta izapidetzea. Jendaurreko informazioa eta herritarren partehartzea.

Soraluze-Placencia de las Armasko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapendokumentua, 2014ko martxokoa, jendaurrean izan zen bi hilabetez, udalaren erabakiz, eta
erabaki hori, besteak beste, Gipuzkoako Aldizkari Ofizilean argitaratu zen, 2014ko ekainaren
9an. Epe horretan, iradokizunak jasotzen zituzten zazpi idatzi aurkeztu ziren, eta zegokien
balioespena egin zitzaien idatzi horiei.
Horrez gain, plangintzaren Aurrerapena idaztearekin batera, 2014ko martxoan idatzitako
planaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio estrategikorako prozesuari ekin zitzaion; zegokion
ingurumen-organoari igorri zitzaion hasierako dokumentua, erreferentziazko agiria egin zezan,
eta 2014ko abuztuaren 25ean jaso zuen udalak agiri hori.
Bestalde eta espedientearekin lotuta, hainbat txosten jaso ditu udalak beste administrazio
batzuetatik, beroriei dagozkien eskumenen arloan. Ildo horretatik, hasierako dokumentuari
dagozkion kontsulten garaian eta plangintzaren Aurrerapenarekin berarekin lotuta, hainbat
txosten jaso dira: Industria, Energia eta Turismo Ministerioarena, telekomunikazioetan duen
eskumenari lotuta; Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzarena (bi idatzi); Eusko
Jaurlaritzako Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzarena; Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailarena; IHOBErena; eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultua
Zuzendaritza Nagusiarena; eta, aztergai dugun testuinguru honetan, horietako bakoitzaren
balioespena egin da.
Horrez gain, Herritarren Parte Hartzerako Programan jasotakoarekin bat etorrita, plangintzaren
Aurrerapeneko proposamenak jendartean zabaldu ditu udalak, hainbat kolektibori eta, oro har,
herritarrei zuzendutako zenbait dibulgazio-bilera antolatuz. Horri guztiari esker, prozesua heldu
egin da, eta, udalak 2014ko uztailaren 30ean egindako osoko bilkuran, irizpideak eta helburuak
berresteko erabakia hartu da.
Prozeduraren jarraipenean, topaketa bat antolatu zen 2014ko azaroaren 22an, Alkarrekin
prozesuaren esparruan, eta 150 herritar inguru bildu ziren; beste proiektu batzuen artean, Plan
Orokorraren berri eman zen, eta harrera ona izan zuten plan horretan egiten diren
proposamenek, batez ere, mugikortasuna hobetzearekin, plaza berriak sortzearekin eta hiria
Deba ibai aldera irekitzearekin lotuta daudenek.
Erabaki hartan oinarrituta, Plan Orokorraren dokumentua eta dagokion ingurumenjasangarritasunaren txostena idatzi ziren 2015eko urtarrilean. Aho batez jaso zuten hasierako
onespena 2015eko martxoaren 26an egindako osoko bilkuran.
Aipatutako onarpen hori eta dokumentua 45 lanegunez jendaurrean jartzeko erabakia
egunkarietan eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 2015eko apirilaren 9an.
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Udalak igorritako dokumentuen arabera, bederatzi (9) alegazio-idazki aurkeztu ziren
jendaurrean erakusteko epearen barnean.
Bestalde, espediente honekin lotutako hainbat txosten eskatu dizkie udalak beste administrazio
batzuei, haien eskumenen arabera, bai eta interesa duen jendearen iritzia ere, eta zazpi (7)
txosten jaso ditu prozedura horretan.
Halaber, Herritarren Parte Hartzerako Programarekin bat etorrita, udalak Plan Orokorraren
proposamena zabaldu du.
Horrek guztiak prozesua umotzea bultzatu du, eta zehaztapenak ere sortu dira.
Bestalde, aldi honetan zenbait akats zuzentzeko aukera ere izan da.
Horrez gain, udaleko zerbitzu teknikoek adierazitako zenbait alderdi ere hartu dira kontuan.
Lurzoru berrien okupazioa minimizatzeko plangintzaren Aurrerapenean egiten zen proposamena
berresten du proposatzen den proiektuak; aldi berean, udalerriaren beharrei lehendik dauden
kokaguneak aldatuz erantzuten zaie, eta lurzoru berriak artifizializatzeko aukera minimizatzen da.
Dokumentua izapidetzerakoan, epe laburrera Soraluze-Placencia de las Armaserako Plan
Orokor berri bat behar dela nabarmendu da, aplikagarri den legedira egokituko den eta
udalerrirako etorkizunerako proiektu bat eskainiko duen plan berri bat, indarrean dauden eta
jada agortuta dauden Arau Subsidiarioak ordeztuko dituena.
I.7.-

Proiektuaren edukia.

Proiektu honek indarrean dagoen hirigintza-legediak eskatutako erabakiak eta dokumentuak
jasotzen ditu. Zehazki, honako dokumentu hauek jaso dira Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrean:
*
*
*
*

“A” dokumentua. Memoria.
“B” dokumentua. Hirigintza Arauak eta Hirigintzako Ondarearen Katalogoa.
“C” dokumentua. Azterketa Ekonomikoa – Jarduketa Programa.
“D” dokumentua. Planoak.

"A. Memoria" dokumentuak honako osagai hauek ditu: batetik, memoria orokorra, planteatutako
proposamenen deskripzioa eta justifikazioa eta behar den informazioa jasotzen dituena,
planteatutako antolamendua ezartzeko eta hura gauzatzeko motibazioa erantsita (A.1), eta
garapen iraunkorraren printzipioan oinarrituta, betiere; bestetik, hirigintza-eraikigarritasun
minimoaren eta maximoaren muga arautzaileak betetzeari buruzko eta dokumentua indarreko
lurralde-plangintzari egokitzeari buruzko memoria justifikatzailea (A.2); eta azkenik, ingurumeniraunkortasunari buruz beharrezkoa den txostena (A.3), eskumena duen ingurumen-organoak
emandako erreferentziazko agiria eta Ingurumen Adierazpen Estrategikoa berariaz aintzat
hartzen duena.
"B. Hirigintza Arauak" dokumentuak hiru zati ditu, ondo bereizitakoak baina osagarriak direnak.
Lehenengoa bat dator "Arau Orokorrekin", beraietan azaldutako baldintzetan udal-barruti osoan
aplika daitezkeenekin. Bigarrena bat dator "Hirigintza Eremuen Arau Partikularrekin", haien
hirigintza-erregimen espezifikoa definitzen dutenekin. Hirugarren dokumentuak Hirigintzako
Ondarearen Katalogoa jasotzen du, eta hau ere arauemailea da. Udalerrian dauden eta beraien
interes artistiko, kultural, historiko, ekologiko edo naturalistikoagatik zaindu eta babestu egin behar

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2017ko otsaila

-7-

diren elementu eraikiak edo naturalak zein diren adierazten du. Hirigintzako eta eraikuntzako
udal-ordenantzak ere jasotzen dira bertan.
"C. Azterketa Ekonomikoa – Jarduketa Programa” dokumentuak proposamenaren
bideragarritasun ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa jasotzen du, plana gauzatzeko
denbora-tartearen ikuspegi jakin horretatik (C.1); eta iraunkortasun ekonomikoari buruz
beharrezkoa den memoria (C.2) eta proposamena garatu eta gauzatzeko programazioa
adierazten duen dokumentazioa ere (C.3) jasotzen ditu.
"D. Planoak" dokumentuak dokumentazio grafikoa jasotzen du, eta informazio-planoak (D.I),
proiektu-planoak (D.II-tik D.VI-ra) eta, azken horien artean, egitura-antolamendukoak (D.II),
antolamendu xehatukoak (D.III), hirigintza-antolamenduko baldintzatzaile gainjarriei
dagozkienak (D.IV), hirigintza gauzatzeko baldintzei dagozkienak (D.V) eta katalogoari
dagozkionak (D.VI). Horiez gain, antolamenduaren adierazgarri den irudi bat ere txertatu da
(D.VII). Planoak ekoizteko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ortofotoetan eta kartografian oinarritu
gara, bai eta udalak gure esku utzitako hiri-esparruen kartografian ere.
Aipatutako dokumentu horiek guztiek osatzen dute Soraluze-Placencia de las Armasko Hiri
Antolamenduko Plan Orokor hau, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legeko 62. artikuluan berariaz adierazitakoarekin bat etorrita.

II.-

ANTOLAMENDURAKO PROPOSAMENA.

II.1.- Diagnostikoaren laburpena
Udalerriaren hirigintza-egoerara egindako hurbilketak eta udalerriaren beraren nahiz
Debabarreneko Eremu Funtzionalaren plangintza estrategikoko prozesuei buruz dakigunak
Soraluze-Placencia de las Armasko udalerrirako idatzi beharreko Plan Orokor berriak aurrez
aurre izango duen egoeraren ikuspegi global orokorra lortzeko aukera ematen dute.
Zeregin horri ekiteko, lehenik eta behin, funtsezko hiru alderdi azpimarratu behar ditugu.
-

Udaleko plangintza orokorra koordinatuta egin beharreko zeregina da, eta, udalaren
proposamenak jasotzeaz gain, ekimen, zehaztapen eta arloko arauak ere bildu behar
ditu, lurralde bakar bati dagokionez.
Aplikagarri den legediak askotariko arau, prozesu eta kontsultei erantzun behar die,
eta horiek guztiak betetzen direla bermatu behar da; baldintza hori nahitaezkoa da
egin beharreko ahaleginak balioa izan dezan.
Ezinbestekoa da prozesu hau gaur egun bizi dugun egoera berezia kontuan izanik
gauzatzea, jasaten ari garen krisia nahiz indarrean dagoen Arau Subsidiarioen
dokumentua zaharkituta gelditu dela –arau horiek ia guztiz gauzatu dira– eta
udalerriaren eraikuntza- eta aldaketa-prozesuari jarraipena emango dioten
konponbideak bilatzeko beharra dagoela kontuan hartuta, hain zuzen.

Lehen esandakoa azpimarratuko dugu berriro: laurogeiko hamarkadan GI-627 errepidearen
ingurabidea eraiki zenetik, eta, batez ere, joan den mendearen bukaeran Arau Subsidiarioak
onartu zirenetik, udalerriak hirigunearen berrikuntza-prozesu izugarria bizi izan du. Inbertsio
publikoa inplikatzeko behin eta berriz hartutako erabakiek bultzatu dute prozesu hori, udalerriaren
eta bertako biztanleen etorkizuna bermatzeko nahitaez egin beharrekoa baitzen.
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Dinamika horri esker, hirigunearen kalitatea asko hobetu da, baina inplikazio publiko horri
jarraipena ematea guztiz beharrezkoa dela ikusi da, orain arte egindako ahalegina alferrikakoa
izan ez dadin eta nagusiki 2000. urteaz geroztik abiarazitako prozesua arrakastaz amaitzeko.
Horretarako, Plan Orokorrak erreferentziazko proiektua izan behar du, proiektu bideragarria,
inplikatutako administrazioen adostasuna izan behar du, eta behin betiko izaeraz onartu ondoren,
8 urte inguruko denbora-tartea izan behar du; Soraluze-Placencia de las Armas udalerriak hiri- eta
ingurumen-kalitatea berreskuratu behar du, gaur egun dituen 4.000 biztanle ingururen bizibaldintzak hobetzeko, herriak biztanleria gal ez dezan, eta udalerria biziegokitasun zehatza
izango duten etxebizitzez, zuzkidura egokiz eta enplegu nahikoz hornitzeko.
Biztanleriak behera egin du etengabe udalerrian, 1980-2000 aldian (1000 biztanle inguru, % 20tik
gertu), bai eta 2000. urtetik gaur egun arte ere (500 biztanle inguru, % 10etik gora); krisia hasi
zenetik, hala ere, joera hori moteldu egin da (2007. urtetik), eta egoera hori baliatu beharko da
joera negatibo hori alderantzikatzeko.
Plan Orokor horrek, udalerriarentzat beharrezkoa eta premiazkoa den proiektu horrek,
proposamen integratuak formulatu behar ditu, espazio libreen eta oinezkoen ibilbideen beharrei
erantzuteko; espazio horietan argia txertatzeko; etxebizitzen eskaintza nahikoa, edukitza moten
eta erregimenaren araberako eskaerari egokitutakoa, zehazteko; askotariko jarduera
ekonomikoetarako erabiltzeko lurzorua prestatzeko; ekipamenduak hornitzeko; mugikortasuna eta
irisgarritasun unibertsalerako baldintzak erruz hobetzeko; eta, horren guztiaren ondorioz, erantzun
horiek guztiak eman ahal izateko hirigunea aldatzeko.
Une honetan udalerriak duen egoera hori kontuan hartuta, Izartu I eta II planak aplikatu zirenean
bezala, beharrezkoa izango da Europako, Espainiako, EAEko eta Gipuzkoako administrazioetako
hainbat arlotako sailen lankidetza koordinatua, udalaren ahaleginaz gain.
Diagnostiko honen laburpen moduan, Soraluze-Placencia de las Armasek Debabarreneko eta
Gipuzkoako hirien sisteman bizirik iraungo duela bermatzeko azkeneko urrats bat egitea falta dela
azpimarratu behar da. Arazoak hauteman eta adierazi dira, eta, irtenbideak bilatzeko, inplikatu
guztien parte-hartze aktiboa beharrezkoa izango da: herritarrena eta administrazioarena.
Soraluze-Placencia de las Armas udalerria Maltzaga ondoan kokatuta dago, AP-1 eta AP-8
autobideen loturen ondoan, kokapen estrategiko batean, Euskal Autonomia Erkidegoaren
erdialdean, lurralde historikoetako hiru hiriburuetatik distantzia berberera, gutxi gorabehera.
Erronka hortxe dago, eta bai eta aukera ere; une egokia da, beraz.
II.2.- Udal-irizpideak eta -helburuak
Lortu beharreko lehenengo helburu gisa hauxe proposatzen da: udalerriko biztanleria 4.000
biztanletik gora finkatzea. Horren aldeko hiru alderdi sendo aipatu behar dira: udalerriko
jarduera ekonomikoen indartzea, oraindik gehiago sendotu eta bermatu behar dena; azken
urteetan gertatzen ari den hirigunearen aldaketa garrantzitsua, Plan Orokorrak jarraipena eman
nahi diona; eta udalerriko etxebizitzen jarduera ekonomikoen merkatuko prezioak, inguruko
gainerako herrietakoak baino eskuragarriagoak direnak.
Horretarako, nahitaezkoa da udalaren lidergoa herriak beharrezkoa duen berrikuntza sustatuko
duten ekimenak zehazteko eta kudeatzeko orduan, udalerriak une honetan aurre egin behar
dion egoera kontuan hartuta.
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Hasierako zehaztapen hori etorkizuneko udal-proiektua idazteko prozesuaren emaitzaren
ondorio izango da, eta Plan Orokorra lantzeko ekimenaren bidez bideratuko da; horrez gain,
Plan Estrategikoa ere idatziko da, eta herritarrek eta gizarte-eragileek Alkarrekin prozesuaren
barnean izandako dinamizazioa ere hortxe izango da.
Ondorengo kudeaketari dagokionez, udalerriak badu funtsezko aktibo bat: azkeneko hamabost
urteetan eskuratutako esperientzia, Europako, estatuko, EAEko eta foru-aldundiko
administrazioen inbertsioa bateratzea lortu duena; horri guztiari udalak egindako inbertsioa eta
Debegesa eskualdeko agentziaren babesa gehitu behar zaizkio.
Gaur egungo egoera eta goian adierazitakoa kontuan hartuta, nahitaezkoa da berriro ere
inbertsio publiko egokiak bateratzea eta ahalik eta sinergia handienak lortzea, mende
berriarekin batera abiarazitako prozesua amaitu ahal izateko eta Soraluze-Placencia de las
Armas udalerri atsegin eta erakargarri izateko helburua finkatzeko.
Hiriak birgaitzeko, berroneratzeko eta berritzeko arloan estatuan onartutako legedi berriak
jarduketa-ildo hori azpimarratzen du; hala, jarduketa horrek lehendik abiarazitako hiria
aldatzeko prozesuari jarraipena emango dio, erabat gauzatu arte, lurzoru berrien artifizializazioa
saihestuta eta antolamendu-irizpide iraunkorretan oinarrituta.
Bestalde, esparru-helburu horrez gain, egindako diagnostikoan oinarrituta, eta baita
berrikuspen-prozesuaren enkargua ekarri zuten aurreko planteamenduetan, Debabarreneko
garapen iraunkorrerako estrategiaren barneko 2011-2015 Ekintza Planean jasotakoan nahiz
Alkarrekin prozesuak emandakoan oinarrituta ere, hauek dira, besteak beste, proiektuaren
lanketan kontuan izan beharreko funtsezko helburuak:
- Garapen iraunkorragoari bide emango dion lurralde-eredua ahalbidetzea, garraio
kolektiboaren bultzadan eta hirigunearen erabileraren optimizazioan oinarrituta, egokia den
tokietan erabilera-intentsitate handiak eta, aldi berean, zentzuzkoak aurreikusiz, jarduera
ekonomikoak dibertsifikatuz eta bizitegi-erabilerekin modu bateragarrian txertatuz.
- Testuinguru horretan biodibertsitatea finkatzen eta lehengoratzen ere ahalegintzea,
edozein kasutan, udalerriko biztanleengan eta ondorengo belaunaldietan arreta berezia
jarriz.
- Udalerriko bizi-kalitateari eustea eta hura hobetzea, hirigunearen erabilera optimizatuz eta
dibertsifikatuz, ondare eraikia eta urbanizatua berrituz eta balioztatuz, ekipamenduzuzkidura finkatuz, abian jarriz eta handituz, landa-eremuaren erabilera-baldintzen
erregulazioarekin inguruneari balioa emanez nahiz hirigunea Deba ibai aldera irekiz, inguru
horretan aisialdirako gune nagusia ezartzeko eta Soraluze-Placencia de las Armas
egituratzen duen ardatza bilatzeko.
- Biztanle egoiliar gazteak finkatzea eta biztanle gehiago erakartzea. Horretarako, behar
adinako lurzoru-eskaintza egingo da kokapen-, prezio- eta tipologia-baldintza egokietan,
lehendik dagoenarekiko eta lurraldearen gaitasunarekiko erlazio egokian.
- Errenta mailei eustea eta horiek handitzea, bai lehendik dauden jarduera ekonomikoen
premiak, egin beharreko lekualdaketak barne, eta bai beste ekimen batzuk berehala
hartzeko ahalmena duen lurzorua prestatuz, hirugarren sektorearen garapena ahalbidetuz,
batez ere enpresentzako zerbitzuekin, ikerketarekin, garapenarekin eta berrikuntzarekin,
turismoarekin, aisiarekin eta ostalaritzarekin zerikusia duena, eta lehen sektorearen eta
lehen sektore horretatik zuzenean eratorritako jardueren hobekuntza aintzat hartuta.
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- Udalerriaren ongizate soziala hobetzea, biztanleen integrazioa, konfiantza eta
segurtasuna, kulturarako eta hezkuntzarako sarbidea, zuzkidurak, ekipamenduak,
etxebizitza eta herritarren oinarrizko gainerako eskakizunak bermatuz eta, aldi berean,
kontsumoa kontrolatuz eta ongizate soziala "murriztea" eragingo ez duen oreka bilatuz.
- Berdintasuna eta, zehazki, genero-berdintasuna bermatuko duten neurri egokiak
txertatzea, kasu guztietan “puntu beltzak” saihestuz, hala nola Atxuritik Santa Anara doan
igarobidearen sarrera.
- Udalerriaren barnean lehentasunez tokiz aldatu behar diren industria-jarduerak
lekualdatzeko behar diren oinarriak jartzea.
- Alde zaharra birgaitzeko prozesuari jarraitutasuna ematea eta hainbat eremutako hirialdaketari ekitea: Erregetxe, Olaldea, Olea, Errekalde, Baltegieta (kanoi-fabrika),... eta
beste batzuk berritzea, hala nola Loralde ingurua.
- Industria-garapen nagusiak finkatzea eta ekimen horiek bizitegi-garapenekin bateragarriak
diren eta horietan kokatuta dauden beste tipologia bateko ekonomia-jardueretarako
lurzorua prestatzearekin osatzea, nahasketa, dibertsitate eta konplexutasun handiagoko
hirigunea lortzeko xedez.
- Espazio libreen zuzkiduren ezaugarriak hobetzea, ibaia eta argia bilatuz eta estrategikoki
kokatutako hiru plaza berri nabarmenduz; eta, halaber, ekipamenduen zuzkidura hobetzea,
une honetan dauden zuzkiduren berregituraketa orokorra eta eraginkortasun handiagoa
ahalbidetuko duten eraikin berriak aurreikusiz.
- Lurzoru hiritarrezinaren antolamenduko baldintzak arautzea, landa-sektorea behinbehinekoz birmoldatzea eragingo duten ekarpenak egiteko gai diren ekimenak txertatzeko.
- Udal-lurraldera iristeko baldintzak hobetzea, motordun ibilgailuetan nahiz motorrik
gabekoetan, eta, bereziki, herriko mugikortasuna, irisgarritasun unibertsala, aparkalekuak
eta garraio publikoak hobetzea, bai eta bizikleta-sarea ere.
- Aipatutako helburuei erantzuna ematea ingurumen-ikuspegitik iraunkorrak diren soluzioen
bitartez eta, horrela, ondorengo belaunaldien etorkizuna bermatzea. Hemen txertatuko dira
baita ere energia aurrezteko proposamenak, zerbitzuen azpiegituren eraginkortasun ahalik
eta handiena lortzera bideratutakoak (argiteria, etab.) nahiz teknologia berriak herritar
guztien zerbitzura jartzekoak.
- Proposatu beharreko soluzioak udalaz gaindiko ikuspegitik sustatzen direnekin txertatzea
eta koordinatzea.
- Horrekin guztiarekin, Soraluze-Placencia de las Armasko ingurumen-kalitatea eta
biztanleen osasuna nabarmen hobetzea.
Funtsezko oinarri horien gainean, honako irizpide hauek planteatzen dira dokumentu honetan,
udal-lurraldearen gaineko esku-hartzeari dagokionez:
- Hiri-izaerako erabileretarako lurzoruaren kontsumoa minimizatzea, hautemandako
premietarako erantzun zehatzera mugatuz eta aurretik dagoen hiri-eremuak eskain
ditzakeen baliabideen erabilera optimizatuz.
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- Landa-izaerako lurreko esku-hartze, erabilera- eta eraikuntza-erregimena arautzea,
aipaturiko inguruneak berezkoak dituen balioak babestuz, biodibertsitateari lagunduz, lehen
sektorearen garapenarekin, kalitate bereziko lurralde baten gozamenarekin eta paisaiaren
antolamenduarekin lotutako produktibitatea bultzatuz eta landa-sektorearen balizko
birmoldaketa eragingo duten ekarpenak egiteko gai diren ekimenak txertatuz (KarakateIrukurutzeta mendikatea, balio geologikoak, bestelakoak...).
- Hiriguneko lurzoruaren erabilerak arautzea, dibertsitatea eta nahasketa bultzatuz, baldin
eta bateragarriak badira; eta euren kokapen orekatua sustatzea.
- Udalerriaren eta horren lurralde-testuinguruaren arteko irisgarritasuna eta integrazioa
bermatuko dituzten bide- eta zerbitzu-azpiegiturak ezartzea (telekomunikazioak, gasa, urhornidura, energia elektrikoa, argiteria, ur zikinen sarea, etab.), garraio kolektiboan arreta
berezia jarriz.
- Behar diren tokiko ekipamenduak garatzea.
- Horretarako guztirako, eraikitako eta urbanizatutako ondarea birgaitzea, beharrezkoak
diren hiri-eraldaketetarako eta berroneratzeko esku-hartzeak ahalbidetuz.
- Industriako edo hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoak ezartzeko lurrak zehaztea.
- Soraluze-Placencia de las Armasko plangintza lurralde-antolamenduko tresnekin (LAG,
LZP, LAP, etab.) eta udalerri mugakideetako plangintzekin koordinatzea.
Aipatutako irizpideak ez daude kontraesanean udalerria txertatuta dagoen Eibarko Eremu
Funtzionaleko (Debabarrena) Lurraldearen Zatiko Planean jasotakoekin.
Plangintzak erantzuna eman behar dio lurralde-antolamenduak planteatzen duen ereduari,
hirigintza-antolamenduko xedapenak zehaztuz, lehendik dauden erabilerak eta horien
ezaugarriak kontuan hartuta behar diren erabilerak arautuz eta lurraldean txertatuz eta
aipaturiko irizpide eta helburuei erantzuna emanez.
Horren guztiaren ondorioz, dokumentu honek antolamendurako irtenbide zehatzak eskaintzen
ditu udalerri osorako, aurrez aipatutako helburuak eta irizpideak ere barnean hartuta. Irizpide
eta helburu horietan txertatu dira, zuzenean edo zeharka, ingurumen-aldagaiak, aztertu diren
aukeren azterketatik ondorioztatzen direnak.
Edonola ere, dokumentuaren barnean ingurumenaren arloko izapideak
beharrezkoa den ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostena txertatu da.

abiarazteko

Orain arte aipatutako helburuek bigarren maila batean uzten dituzte aintzat hartu beharrekoak
diren beste helburu batzuk, hala nola: udaleko plangintza orokorra lurzoruari eta hirigintzari
buruz aplikagarri den estatuko nahiz EAEko legedia berriaren arabera egokitzeko legebetebeharra, eta indarrean dauden lurralde-planen arabera egokitzeko lege-betebeharra
(Debabarreneko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana, funtsean).
Lehenago aipatutako udalaren Ekintza Planean jasota dagoenez, Soraluze-Placencia de las
Armasek “hiri-erakargarritasuna handitu beharra du, ekonomikoki garatutako gizarteek gaur
egun eskatzen duten inguruaren kalitate-eskariari erantzuteko”, eta “hiriaren eraberritzea
eraldaketa zabalago baten elementu katalizatzailea” izango den plana eskatzen du. Hori da
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hurrengo urteetarako erronka nagusia; gainera, erronka zehaztasun handiz identifikatuta dago,
eta udalak abian jarri du erronka horri aurre egiteko prozesua.
Dena den, jakinaren gainean jarri behar da Plan Orokor berria beharrezko dokumentua bada
ere, ez dela nahikoa, izan ere, udal-lehentasunek zehaztu beharko duten beste osagai batzuk
beharko ditu, eta baita beste administrazio eta inbertsio batzuen inplikazioa ere.
HAPO honek irizpide horiei erantzuten die, eta udal-barruti osoa antolatzea du xede (I.3
planoa).
II.3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG)
xedatutako irizpideak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) oso-osorik sartzen
dute Soraluze-Placencia de las Armasko udalerria Eibarko (Debabarrena) Eremu
Funtzionalean, eta eremu funtzional horretako komunikabideen oinarrizko azpiegiturak
nabarmentzen dira, bereziki, AP-1 autobidea eta bide-sarea (GI-627).
LAGek aplikazio zuzeneko zenbait arau xedatzen dituzte; horien artean, lehendik dagoen edo
proposatzen den hiri-ingurunetik kanpoko bizitegi-eraikuntza autonomo berriaren debekuari
dagokiona aipatuko dugu hemen.
Gainera, LAGek alde zaharra lehengoratzeko eta balioa emateko dinamizazio-ekimenak
aurreikusten dituzte, bai eta hiri-ingurunea berritzeko estrategiak ere, Soraluze-Placencia de las
Armasen, zalantzarik gabe, horrelakoak egin beharra baitago.
HAPO honek erabaki horiei erantzuten die.
II.4.- Eibarko (Debabarrena) Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planetik eta
Lurraldearen Arloko Planetatik eratorritako irizpideak
Eibarko Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planak Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru
mendikatea babestea eta dagokion balioa ematea planteatzen du, bai eta hirigunea
ingurumenaren ikuspegitik hobetzea eta berorri balioa ematea ere; horrez gain, bertako alde
zaharra lehentasunezko baliabide turistikotzat hartzea ere aintzat hartzen du. Udalerriaren
egoeraz jabetuta, ingurumena hobetzeko eta hiri-inguruaren ezaugarriak berreskuratzeko
ekintzei heldu beharra dagoela azaltzen du, eta, horrekin batera, Deba ibaiak hiri-ingurunetik
pasatzerakoan egiten duen ibilbidearen zatia hobetzea ere planteatzen du. LZPk, gainera,
Ezozia eta San Andres inguruak identifikatzen ditu lurralde honetarako sarbide gisa, eta,
baliabide turistiko gisa, "etxe-arrazei buruzko parke tematikoa” ezartzeko proposamena ere
planteatzen du. Udalaz gaindiko ikuspegi horretatik, Soraluze-Placencia de las Armasko udalbarrutiko tokiren bat xede duen plangintzaren batekin bateragarri egiteko prozesuei ekin
beharrik ez du planteatzen. Horrez gain, Lurraldearen Zatiko Planak, zortzi urteko denboramugari begira, etxebizitzen eskaintza honako kopuru hauen artekoa izango dela zehazten du: 315
etxebizitza berri gehienez, eta 132 etxebizitza berri gutxienez.
Soraluze-Placencia de las Armasko udalerriko lurretan eragina duten indarreko Lurraldearen
Arloko Planak, berriz, hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien eta erreken ertzak
antolatzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzekoa eta
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saltokiak antolatzekoa, eta nekazaritza, basoak eta ingurune naturala antolatzekoa.
Lehenengoak ibilguen babesa arautzen du, ibilguak eta ertzak babesteko neurriak ezarriz.
Bigarrenak jarduera ekonomikoak ezartzeko lurzorua kokatzeko lehentasunezko intereseko
gisa kalifikatzen du udalerria. Eta hirugarrenak lurzoru hiritarrezina zonakatzeko irizpideak
ezartzen ditu, eta nekazaritza-sektorean izango dituen eraginak ebaluatzeko protokolo bat
gauzatu beharra ere adierazten du.
Honako HAPO honek lurraldearen antolamenduko indarreko agirietan jasotzen diren
proposamenak barnean hartzen ditu.
II.5.- Bizitegiak kuantifikatzeko irizpideak.
1999. urteko Arau Subsidiarioek 260 etxebizitza berriren eskaintza egitea aurreikusi zuten; urte
horretan, etxebizitzen parke osoa 1.710ekoa zen (1.631 hirigunean).
Jasotako informazioaren arabera, gaur egun udalerrian 1.992 etxebizitza daude, eta, beraz,
kopuru horrek adierazten du aurreikusitako eskaintza bere osotasunean gauzatu dela, eta bat
dator hori errealitatearekin. Bestalde, azpimarratu behar da azken urteetan ez dela baimenik
eman etxebizitzarik eraikitzeko udalerrian; beraz, gaur egungo ereduaren araberako
etxebizitzen eskaintza agortuta dago argi eta garbi.
Bestalde, gaur egun egiaz 234 etxebizitza huts daudela ikusi da (etxebizitza kopuru osoaren %
12), eta kopuru hori denboran iraunkorra dela ere esan daiteke (landa-inguruan kokatutako
etxebizitzei dagokien % 10 kenduta, kopuru hori bat dator ia 1999ko Arau Subsidiarioetan
jasotakoarekin: 202); gaur egun, hori da etxebizitzen arloan udalerrian dagoen eskaintza
bakarra, baina, hainbat arrazoirengatik (zahartuta daudelako, bizigarritasun-baldintzak ez
dituztelako, antolamendutik kanpo gelditu direlako...), eskaintza hori ez da merkatura iristen.
Bestalde, gaur egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, eskariak behera egin du,
finantziazioa lortzeko zailtasunen ondorioz eta jendea ziurgabetasun-egoera hau igarotzeko
zain dagoelako; eta metatu egin da, udalerriko biztanleria 4.000 pertsona inguruan finkatu baita,
eta etxebizitza-unitate bakoitzeko bizilagunen batez besteko ratioa progresiboki murrizteko
joerak bere horretan eutsi baitio (2,41 bizilagun etxebizitza bakoitzeko gaur egun, Gipuzkoako
batez bestekoaren gainetik); eta horrek, baldintza arruntetan, eskaria areagotzen du.
Babes publikoko etxebizitzen azken sustapenek udalerrian harrera ona izan dutela ere ikusi da.
Esparru orokor horretan, Plan Orokorrak erantzun egokia proposatu behar du, eta, egoeraz gain,
kontuan hartu behar ditu udal-proiektuak etorkizunera begira dituen helburuak nahiz planak
barnean hartzen duen zortzi-hamar urteko epea ere, eta horiek batez ere; epe horretan, gaur
egungo ziurgabetasun-egoera atzean utziko dugu ziurrenik, eta udalerriak horretarako prest egon
behar du.
Dena den, Plan Orokorra lurralde-antolaketaren arloan indarrean dauden zehaztapenen arabera
egokitu behar da, baita ere. Eta etxebizitzen eskaintza honako kopuru hauen artekoa izango dela
jasotzen da bertan: 315 etxebizitza berri gehienez, eta 132 etxebizitza berri gutxienez.
Bestalde, orain arte egindako azterketek erakutsi dute 2000-2009 aldian etxebizitza berrien batez
besteko egiazko eskaintza urtean 25 etxebizitzatakoa izan dela; kopuru hori 8 urteko denboratarte horretara eramaten badugu, 200 etxebizitzako eskaintza izango genuke, eskaintzaren
zurruntasun-koefizienterik kontuan hartu gabe; horrek mila biztanleko eta urteko 6 etxebizitza
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eraikitzea ekarriko luke, eta kopuru hori bat dator ekoizpen iraunkorraren erreferentziarekin (5 edo
6 etxebizitza mila biztanleko eta urteko), eta oso urruti dago beste udalerri askotan azkeneko
urteetan izan diren kontrolik gabeko kopuruetatik.
Bestalde, hautemandako egoerak kokagune jakin batzuetan hiri-eremua aldatzea eskatzen du
(Olaldea, Pascual Txurruka...), eta baita gaur egun erabilerarik ez duten hainbat eraikini
erabileraren bat esleitzea ere (kanoi-fabrika, besteak beste). Lehenengo kasuetan,
Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planak agintzen du esku-hartze hori. Behar horren ondorioz,
kokagune horiek, beste erabilera batzuen artean, bizitoki-erabilera berriak ezartzeko gune egoki
gisa identifika daitezke, eta, beraz, helburu horiek baldintzatuko dute proposatu beharreko bizitokieskaintza.
Hala, aurreko guztia kontuan hartuta eta bizitegien kuantifikaziorako irizpide gisa, proposatu
beharreko etxebizitza berrien eskaintza 200 eta 300 etxebizitza artekoa izango dela aurreikus
daiteke (eskaintzaren zurruntasun-koefizientea 1,5ekoa da), eta azkeneko kopuru horretatik
hurbilago egongo dela ere esan daiteke, aurreko paragrafoan adierazitakoa eta iraunkortasunprintzipioa kontuan hartzen baditugu; printzipio horren arabera, lurzoruek erabilera-intentsitate
egokiak izan behar dituzte, eta dentsitate baxukoak saihestu behar dira.
Honako HAPO hau irizpide horietara egokitzen da, bai eta indarreko Lurraldearen Zatiko
Planean xede horretarako aurreikusten den kuantifikaziora ere.
Bestalde, hautemandako egoeraren aurrean, beharrezkoa izango da udal-plangintzak epe
laburrean, ertainean eta luzean bizitegi-izaerako lurzoruaren eskaintza sustatzea, udalerriak
dituen premiei eman beharreko erantzunaren aurreikuspena egin ahal izateko.
Testuinguru horretan, halaber, etxebizitza hutsei erabilera emateko eraginkortasunez erabaki
daitezkeen jarduketen irismena balioetsi beharko da, eta, zehazki, aurrez dagoen etxebizitzaparkea berritzea sustatuko da, bereziki alde zaharrean, baina baita gainerako hirigunean eta
lurzoru hiritarrezinean ere, sakabanatutako baserriei ere balioa emanez.
Zehaztutako jarraibideek –aurrerago ikusiko dugu, proposamenak adierazitakoan– argi erakusten
dute ez dela beharrezkoa lurzoru berrien (lurzoru hiritargarriak) artifizializazioa, udalerriko
etxebizitza-eskaerari erantzuteko.
Arlo honetan azpimarratu beharreko beste alderdi bat hauxe da: udalerriko etxebizitzen
merkatuko prezioak ez dira iristen, oro har, babes publikoko etxebizitza tasatuetarako ezarritako
gehienekoetara, eta prezioak inguruko udalerrietakoak baino baxuagoak dira.
II.6.- Kontuan hartutako irtenbideak. Ingurumenaren ebaluazioa eta irtenbideetarako
orientabidea.
2014ko martxoan Plangintzaren Aurrerapena idatzi zenean, askotariko irtenbideak planteatu ziren
hautemandako arazoei irtenbidea emateko eta, horrela, udal-proiektua zehazteko.
HAPO hau zehazteko prozesuan, bertako edukiaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa ere egin
da harekin batera, eta, zeharka, ingurumen-osagaiak txertatu dira bertan, bai eta biztanleen
osasunarekin eta, besteak beste, nekazaritzaren esparruko eraginarekin lotutako osagaiak ere.
Orain aurkeztutako HAPO honek ingurumen-ebaluazioaren prozesu horri erantzuten dio beraz,
bai eta berori idazterakoan planteatu diren irizpideei eta jendaurrean ezagutarazteko prozesuaren
emaitzari ere.
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Aintzat hartu diren eta baztertu diren irtenbideak zehatzago ageri dira bai plangintzaren
Aurrerapenean eta bai HAPO honetako ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostenaren X.
atalean ere.
Iraunkortasun-printzipioak barnean hartzen ditu proposamenak, hala nola lurzoru berriak ez
artifizializatzea, hiri-ingurunea berritzea eta trinkotzea, motorrik gabeko mugikortasunaren
aldeko apustua egitea, landa-inguruneko erabilerei eustea eta dagokien balioa ematea, eta
ingurumenaren aldetik hobetzea.
Hortaz, planaren proposamenen oinarrizko helburua udalerriko ingurumen-baldintzak hobetzea
eta arriskuak minimizatzea da, azken helburutzat biztanleen ongizate eta osasun onena lortzea
hartuta; dokumentu honetan jasotzen den hirigintzaren jatorrizko eta funtsezko helburua horixe
da, Aurrerapenaren fasean bertan jada adierazi zenetik. Dokumentu honen eranskinetan,
Eusko Jaurlaritzak emandako arriskuei buruzko nahitaezko txostena dator (2. eranskina).
Ildo horretatik, planeko proposamenek, espazio irekiak hobetzea ez ezik, horrelako espazioak
eskuratzea lortu nahi dute, gutxi baitira udalerrian; espazio publikoen segurtasuna eta babesa
sustatu nahi dituzte, horretarako hainbat neurri hartuta, adibidez, Atxuri-Errabalean Deba
ibaiaren bi eratzak lotzeko neurria; hirigintzako oztopoak kendu nahi dituzte (eskailerak dituzten
igarobideak kendu eta beste batzuk jarri haien ordez, igogailu publiko berri bat ezarri...); garraio
publikoaren erabilera eta lekualdaketa aktiboak sustatu nahi dituzte, mugikortasunaren arloan
zehaztu diren neurrien bidez; eta, halaber, zaratekin, usainekin edota argiztapenarekin lotutako
eragozpenak minimizatu nahi dira, proposamen zehatzen bidez (zarataren inpaktuaren
azterketa zehatza, Deba ibaiaren hobekuntza ingurumenaren ikuspegitik, eta argiztapen
publikoarekin lotutako proposamenak, Smart Cities programaren esparruan).
Ingurumenaren ikuspegitik planak barnean hartzen dituen berariazko neurriak dira guztiak, eta
beren emaitza izan behar dute herritarren osasunaren hobekuntzan.
II.7.- Biztanleriaren hazkunde-hipotesia.
Soraluze-Placencia de las Armasko udalerriak, INEren datuen arabera, 4.018 biztanle zituen
2013ko urtarrilaren 1ean, eta azken urteotan udalerriko biztanleria 4.000 biztanleko kopuruaren
inguruan egonkortu dela ikusi da (3.969 ziren 2014ko abenduaren 31n), nahiz eta lehenagotik
atzeranzko joera garbi bat ere bizi izan duen udalerriak.
Egindako diagnostikoan ohartarazi zenez, plan honek hartzen duen denbora-tartean, 3.900
bizilaguneko biztanleria izatera iritsiko litzateke udalerria, 2001etik 2013ra bitarteko hazkundeerritmoari eutsiz gero. Baina, une honetan daukagun atzeraldi ekonomikoa eta zahartutako
biztanleria-egitura kontuan hartuta eta umeak izateko adinean dauden emakumeen
murrizketaren ondorioz ugalkortasun-tasak behera egingo duela jabetuta, ez litzateke
harritzekoa biztanleen galera handiagoa izatea. Horregatik, ezinbestekoa da dinamika hori
iraultzeko bitartekoak jartzea, eta horixe da honako Plan Orokor honen helburuetako bat.
Horrela, epe labur eta ertainera izan daitekeen egoerarik onenean, 4.000 bizilaguneko
biztanleriari eustea planteatu da.
Horrek ez du esan nahi etxebizitzen eskaintza berri bat aurreikustea beharrezko ez denik;
gainera, eta lehen esan dugunaren ildotik, beste helburu batzuei ere erantzuten die horrek. Izan
ere, etxebizitza-unitate bakoitzeko bizilagunen batez besteko ratioak (2,41 bizilagun etxebizitza
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bakoitzean gaur egun, Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik) pixkana murrizteko joera
erakutsi du, eta horrek eskaria areagotzen du.
II.8.- Beste irizpide eta helburu batzuk.
Aurreko ataletan adierazitako helburu eta irizpide orokor horiez gain, plan hau izapidetzeak eta
onartzeak duen interesa nabarmendu behar da hemen; izan ere, indarreko Arau Subsidiarioak
zaharkituta gelditu dira, eta udalerriak lehenbailehen proiektu bat izatea nahitaezkoa dela ikusi
da, egiteko daukan urratsa egin dezan eta hiri-ingurunearen eta ingurumenaren ezaugarriak
berreskura ditzan.
Bestalde, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Lege berrira egokitu gabeko planak
berrikusteko aginduari erantzuten dio proiektuak, bai eta Eibarko Eremu Funtzionalaren
Lurraldearen Zatiko Planak haren xedapenetara egokitzeko ezartzen duen aginduari ere.
II.9.- Esku hartzeko proposamenaren deskribapena.
II.9.1.- Proposamena gauzatzeko oinarriak.
Dena den, Plan Orokor hau sustatzeko erabakia udalak udalerriko antolamendua berrikusteko
ikusi duen beharraren ondorio da, egungo egoera eta indarrean dauden Arau Subsidiarioen
gauzatze maila eta zaharkitzapena kontuan hartuta.
Urtebetez plana egiteko, kontrastatzeko eta heltzeko egin den prozesuan zehaztu diren
helburuei eta hartu diren erabakiei erantzuten diete bertako proposamenek.
Diagnostikatutako egoerari erantzuteko, bai eta udal-proiektua berrikusteko udalaren helburuari
eta udal-proiektua indarrean dauden legediaren eta lurralde-plangintzaren arabera egokitzeko
aginduei erantzuteko ere, dokumentu hau ondoren azaltzen diren oinarrizko hiru ideiekin bat
etorrita prestatu da.
Alde batetik, Soraluze-Placencia de las Armas udalerriaren ikuspegi orokor eta integraletik
interes edo garrantzi handiena duen gaia lantzen du dokumentuak, eta hauxe da: udalerriko
hirigunea berritzeko eta berrantolatzeko prozesua amaitzea; prozesu hori une honetan
indarrean dauden Arau Subsidiarioak behin betiko izaeraz onartu zirenean abiatu zen, eta,
besteak beste, Izartu planen bidez sustatu zen.
Horretarako, beharrezkoa da udalak etorkizun hurbilari begira proiektu berri bat garatzea, eta,
proiektu horren bidez, lehenago hasitako prozesuari jarraipena eman behar zaio, eremu
publikoa hobetu behar da, mugikortasun- eta irisgarritasun-baldintzak sustatu behar dira,
eraikitako ondarearen zati handiena finkatu eta berritu behar da, lurzoru berrien artifizializazioa
minimizatu behar da, esku-hartzea erabaki den lurzoruen erabileren intentsitatea modu
arrazoitu eta egokian optimizatu behar da, eta enkistatutako egoerei irtenbide bat eman behar
zaie. Hauek dira, besteak beste, irtenbide bat eskatzen duten gai nagusiak: Santa Ana kaletik
Olearainoko jarraipenaren antolamenduari irtenbide bat bilatzea, kanoi-fabrika zaharreko
lurzoruaren eta eraikinen erabilera zehaztea, eta Deba ibaiaren eta ibaiertzaren antolamendua.
Oinarri horiek ditu, beraz, plan honek, eta berori idazteaz arduratu den talde teknikoak nahiz
udaleko ordezkariek eta udaleko eta eskualdeko zerbitzu teknikoek ildo horretan lan egin dute
etengabe.
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II.9.2.- Deskribapen orokorra
Proposamena bi alderdi hauen azterketaren ondorio da: alde batetik, aintzat hartu ditu lehendik
dauden izakin fisikoak, hau da, mota guztietako kokaguneak, bai eta azpiegiturak, nekazaritzaerabilerak, gaur egungo landaredia, biztanleria, fauna, gaur egungo egoera, eta abar ere; eta
kontuan hartu ditu, halaber, abiarazita dauden proposamenak eta etorkizunari begira
planteatzen diren proiektu berriak, beharrak, ekimenak eta ideiak ere.
Lehen aipatutako helburu eta irizpideetan oinarrituta proposatzen den ereduak udalerriko
bertako nahiz ingurune hurbileko premiei erantzuten die, udalaz gaindiko ekimenak txertatuz
lurzoruaren antolamenduaren arloan; besteak beste, Deba bailarako bizikleta-bidea, edota
Karakate-Irukurutzeta mendikatea babestea.
Udal-lurraldean esku hartzeko ereduak, normala denez, oinordetzan hartutako hiria finkatzea
aurreikusten du oinarrian; baina hasierako eredua, 1999an onartutako Arau Subsidiarioek bere
garaian xedatutako abiapuntukoa, berrikusten du, bi helburu hauek ardatz hartuta:
irisgarritasun-printzipioa txertatzea eta udalerriaren etorkizuneko bideragarritasuna bilatzea.
Planak askotariko irtenbideak jasotzen ditu horretarako, eta, arloko ikuspegien arabera,
ondorengo ataletan deskribatzen dira beroriek.
Oro har, planak proposamenak ahalik eta sinergiarik zabalenak lortzen saiatuz biltzen dituela
nabarmendu da, ustez prozesuan irtenbide egokienak eta iraunkorrak direnak hartzeko
ahalegina egin baita. Eta hori guztia asmo garbi batekin egin da: planak hartzen duen denboratartean, udalerri bizia, bizi-kalitate handiagokoa, lortzea, bai eta ingurumenaren eta hirigintzaren
ikuspegitik hiri-ingurune berritua lortzea ere.
Horretarako, ezinbestekoa da hirigunea oinezkoentzako berreskuratzea, espazio libreak sortuz,
oso gutxi baitira gaur egun, eta oinezkoentzat (eta bizikletentzat) oztopo urbanistikorik gabeko
ibilbideen sistema bat prestatzea, espazio libreak eta ibilbideak lotzeko. Beraz, ibaiaren
aurrealdean eta argia bilatzeko asmoz, plaza berriak proiektatu dira Olaldean, Erregetxen eta
Kanoietan, eta oinezkoen bideen sare bat ehundu da, Deba ibaiaren bi aldeen arteko lotura
hobetuko duena, zubi berrien (Baltegieta eta Gabolats) eta igarobideen bidez (Errekalde-Santa
Ana) eta lehendik dauden zubi eta igarobideak ordezkatuz; kokapen-baldintzak hobetuko ditu
horrek, arazo hidraulikoak murriztuko ditu, uholde-arriskua minimizatuko du, hirigintzako
oztopoak eta puntu beltzak kenduko ditu, eta berorien erabilera beste mugikortasun modu
batzuekin bateragarri egingo du. Horrela, hiri-inguruneko joan-etorriak atsegin eta abegikorrak
izatea lortu nahi da, motorrik gabeko bitartekoak erabiliz; eta, noski, posible da hori, SoraluzePlacencia de las Armasko hirigunearen neurria eta dentsitatea ikusita.
Praktikan, Plan Orokorretik kanpo utzi dira bide- eta trenbide-azpiegitura berriak, baina, aldi
berean, garraiobide publikoen aldeko apustua egin da, autobusaren erabilera bultzatuz.
Lehendik dauden azpiegituren optimizazioan eta hobekuntzan oinarrituta egituratu da
proposamena, hiri-inguruneko iparraldeko eta hegoaldeko sarbideak birmoldatzeari arreta
berezia jarrita eta hainbat proposamenen bidez, besteak beste: Mendiolako bidegurutzearen
berregituratzea; Baltegietako zubi berria antolatzea, lehendik dagoen igarobidea ordezkatuz;
eta Irukurutzetako bihurgunean biribilgune bat antolatzea. Ildo beretik, herrian bizi direnei
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aparkatzeko tokiak eskaintzeko eta txandaka erabiltzeko bi aparkaleku antolatzea aurreikusten
da hiri-ingurunerako sarbideetan, Kanoietan eta Olaldean.
Deba ibaira begira plaza berriak irekiz, hiri-ingurunearen funtsezko egiturarako elementua bilatu
nahi du proposamenak, eta, modu osagarrian, ibaiertzetan pasealekuak antolatzea ere plantea
daiteke.
Bestalde, lurzoruaren erabileraren optimizazioa ere ahalbidetzen du Plan Orokorrak, plana
gauzatzeko eta garatzeko epean ez baitu ia batera handitzen eta, areago, murriztu egiten baitu
artifizializatutako azalera, indarreko hirigintza-plangintzak aurreikusitakoarekin alderatuta.
Horretarako, jarduketen kopurua mugatu egiten da esparru horretan, eta planteatutako
helburuei modu oso batean erantzuteko beharrezkoak direnetara mugatzen da. Horrela, jada
lurzoru hiritarren artean sailkatutako lurretan kokatzen dira proposatzen diren jarduketa
esanguratsuenak, eta eremu hauetan aurreikusten direnak dira, zehazki: Erregetxen
(ekipamenduen eraikina), Olaldea (bizitegi-izaerako eraikinak eta hirugarren sektoreko
erabilerak arkupea duten behe-solairuetan, eta pasalekua ibaiertzean), Txurruka (bizitegiizaerako eraikina), Zahar Etxea (ekipamenduen eraikina), eta Kanoiak (bizitegi-izaerako
eraikina). Udalerriko erdigunean kokatutako hiri-ingurunea berritzeko esku-hartzeak dira, eta
Amillagako industrialdea berritzeko aurreikusten den esku-hartzearekin osatzen dira beroriek;
izan ere, industrialde horrek industria-jarduera bat hartzen zuen duela hilabete batzuk arte,
baina gaur egun desagertua da jarduera hori.
Aldi berean, planak udalaren ekipamendu-sistema finkatuko du, eta xede horretarako
Erregetxen aurreikusten den lursailaren antolamenduak, hirigunearen erdialdean kokatzen
denak, indartuko du berori.
Planak landa-lurzorua ere antolatzen du, lehen sektoreko erabileren garapena erraztuz eta bere
natura-balioak babestuz. Horretarako, bizitegi-erabilera autonomoetarako eraikin berria
ezartzea saihestuko du, eta nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-ustiapenekin lotutako
ezarpenak garatzea edota birgaitzea eta lehendik dagoen ondare eraikian esku hartzea
arautuko du.
Horrela, hirigunea zuzkidura-, bizitegi- eta industria-erabilerak hartzeko eremu gisa erabiltzea
optimizatzen da, eta sinergia handiagoak ahalbidetzen ditu horrek, helburu jakin batzuetan
biltzen diren inbertsio publiko eta pribatu jakin batzuetarako bideak bilatzeko ahalegina
egitearekin batera.
Horrelako esku-hartze ereduak bizitegi- edo industria-eremu berriek lurzorua modu
estentsiboan eta bereizketarik egin gabe okupatzea eta beroriei dagozkien azpiegitura berriak
sortzea saihesten du, eta, aldi berean, lurraldeari lehen malako garapenerako balioa emateko
helburuari erantzuten dio.
Bestalde, ikusi diren arriskuei eta, bereziki, uholde-arriskuei erreparatuz gauzatuko du planak
udalerriaren antolamendua.
Ondare arkitektonikoaren, arkeologikoaren eta naturaliskoaren katalogoa ere barnean hartzen
du planak, ondare horretako elementu garrantzitsuenen babesa arautzeko.
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Ondorengo ataletan modu xehatuan deskribatuko diren askotariko beste zehaztapen batzuk ere
jasotzen ditu planak.
II.9.3.- Zonakatze globala
Udal-barruti osoa zonakatzeko proposamena egiten du Plan Orokorrak, eta hainbat eremu
bereizten ditu, lurzoru hiritarrak edo hiritarrezinak diren aparte utzita; horretarako, proposatzen
den hirigintza-araudi orokorrean, hainbat erabilera- eta eraikuntza-baldintza ezartzen dira.
Zonakatze global hori II.1 eta II.2 planoetan adierazi da grafikoki.
Hauek dira udal-lurraldearen egitura orokorreko elementu esanguratsuenak:
- Lehenengoa eta esanguratsuena: Deba ibaia eta bere ibaiadarrak.
- GI-627 errepidea.
- AP-1 autobidea.
- Debako bizikleta-biderako proposatutako ibilbidea, Bergaratik Maltzagara artekoa.
Lurraldearen egitura orokorra izaera orokorreko ekipamendu eta espazio libreek osatzen dute;
eta egitura horren elementu gisa azpiegitura-sareetako elementu bereziak finkatzen dira (urdepositua, besteak beste).
Hirigunean, gainera, hainbat eremu bereizten dira, besteak beste: lehentasunez bizitegierabilerara zuzentzen direnak (A), jarduera ekonomikoetarakoak (B), errepide-sareari
dagozkionak (sistema orokorra), bai motordun ibilgailuei dagozkienak eta bai oinezko eta
bizikletei dagozkienak (E), ekipamenduetakoak (G), espazio libreei dagozkienak (F.1 eta F.2)
eta zerbitzu-azpiegituretarakoak (H).
Memoria honen azken aldera txertatzen diren ezaugarrien koadroetan ikus daitekeenez,
esanguratsua da bizitegi- eta industria-eremuek antzeko azalera hartzen dutela ikustea;
horietako bakoitzak lurzoru hiritar osoaren herenetik gorako azalera hartzen du; eta, aldi
berean, gainerako zatia (ia beste heren bat), askotariko zuzkidurak (espazio libreak, errepideak
eta ekipamenduak) hartzen dituzten eremu publikoetara zuzendu da.
Eremuen tipologia horiei landa-lurzorua nahiz hiri-ingurunea xede dituzten antolamenduko
baldintzatzaile gainjarriak erantsi behar zaizkie.
Bestalde, proposamenak ekosistema naturala zaintzen du, balio ekologiko handieneko eremuak
babesten baititu; gainera, lurzoru hiritarrezin guztia berorren baliabideekin, balioekin,
landarediarekin, erabilerekin eta gaitasunekin bat etorrita antolatzen eta zonakatzen du.
Halaber, ekintza positiboko neurriak planteatzen dira degradatutako, hondatutako edo
aldatutako eremu edo espazioetarako, eta baita ingurumenaren ikuspegitik arriskuren bat duten
inguruetarako ere, hala, arrisku horiek murrizteko edo desagerrarazteko.
Soraluze-Placencia de las Armasko lurzoru hiritarrezina antolatzeko eta zonakatzeko
proposamen hau Antolamenduko Landa Eremuen (II.1 planoa) eta Baldintzatzaile Gainjarrien
(IV. planoak) mugaketatik abiatuta zehaztu da; bata zein bestea ingurumen-organoak igorritako
erreferentziazko dokumentuan jasotzen diren proposamen eta gomendioak aintzat hartuta
definitu dira; eta, berorietarako, erabilerak eta jarduerak arautu dira, lehenago deskribatutako
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balio, baliabide, erabilera eta gaitasun haiekin bat etorrita. Ondoren zehaztu ditugu ezaugarri
horiek guztiak.
Lurzoru hiritarrezinaren barnean sailkatutako udalerriko lurraldearen azalera zabalean planak
izango dituen eraginak positiboak izango dira beti, hartu diren erabakiek ingurua babestea
baitute xede eta, horrez gain, landa-lurzoruak naturaren, paisaiaren eta produkzioaren
ikuspegitik dituen balioak gorde eta zaintzea sustatzen baitute; horrez gain, ingurumenaren
ikuspegitik hondatuta, degradatuta eta kaltetuta dauden eremuak berreskuratzea, leheneratzea
edota hobetzea ere sustatzen dute. Urbanizaziotik babestu egin dira baliabide horiek, baina
biztanleek beroriez gozatzeko aukera dute, balio horien kokagune den lurraldearen balio
potentzial intrintsekoaz jabetzeko beharrezkoa baita horiek ezagutzea, bai eta beroriez
gozatzea eta, modu egoki batean, dagokien balioa ematea ere. Praktikan, Euskal Herriko
historiaurrea ezagutzeko ibilbidearekin (Karakate-Irukurutzeta mendikatea), balio geologikoekin
eta beste balio batzuekin lotutako aisialdiko eta turismoko jarduerak ezartzea sustatuko da.
Ez da proposatu udalak berariaz dagokion espedientean identifikatzen eta arautzen dituen
landa-errepideei zona edo eremu maila esleitzea.
* Antolamenduko landa-eremuak.
Sei eremu mota bereizi dira. Eta honela identifikatu dira: D.1, D.21, D.22, D.3, D.4 eta D.5.
Hauek dira zehazki:
- Babes bereziko landa-eremua (D.1).
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru natura-intereseko eremua dugu hemen; Euskal Autonomia
Erkidegoko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekiko 36. zenbakian jasota dago.
Ingurumenaren ikuspegitik balio handiko lurraldea da honako hau (balio botanikoa, paisaia,
aisialdia, balio kulturala, historikoa, etab.), Informazio eta Diagnostiko dokumentuan aipatu
denez, eta Soraluze-Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia eta Bergarako udalerriak
hartzen ditu. Debabarreneko Eta Uroka Kostako Lurraldearen Zatiko Planek natura-intereseko
eremu gisa identifikatzen dute esparru hau.
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin (LAG) bat etorrita, bai eta EAEko natura babesteko
16/94 Legearekin ere, eremu horretarako dagokion Antolamendu eta Kudeaketa Plana (AKP)
landuko da, deskribatutako balioak babesten eta mantentzen direla bermatzeko; plan horretan,
eremu hori 16/94 Legean zehaztutako babes-irudiren baten barnean antolatzeko aukera
balioetsi behar da. Plan horrek zehaztuko du gaur egun dauden ingurumen-balioak zaintzeko,
hobetzeko edota leheneratzeko zer jarduketa egin behar diren, eta tokiko populazioen edo
eragin-eremuen garapen iraunkorra sustatuko du, halaber. Eremu horretan Antolamenduko
Plan Berezia ere izapidetu ahal izango da, nahitaez formulatu beharrekoa ez bada ere, eta,
noski, udalaz gaindiko irismena izan beharko du berorrek.
Jarduketarako jarraibideak eta arauak zehaztuko dituen plana garatzen ez den bitartean, Plan
Orokorrean esku-hartze antropikoa mugatzea proposatzen da, eta inguru horrek aurretiaz duen
egoera bere horretan mantenduko da; inguruan aprobetxamenduren bat egonez gero, jarduera
hori iraunkortasunaren ikuspegia kontuan hartuta garatuko da, eta erabilitako baliabidea
berritzen dela bermatuko da. Bertako zuhaitz-masak mantenduko dira, bereziki pagoenak, eta
zuhaiztiak mozteko eta bakanketak edo garbiketak egiteko zereginak sustatuko dira, espezie
horiek berroneratzeko halakoak egitea egoki dela irizten denean. Eremu honetan, txilardi lehor
europarrekin (EU 4030 Kodea) lotutako interes komunitarioko eremuak nabarmentzen dira, bai
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eta Elosua-Plazentzia Estazio Megalitikoaren interes kulturala ere, Ondasun Kultural gisa
kalifikatutakoa, Multzo Monumental kategorian, ekainaren 24ko 137/2003 Dekretuaren arabera;
eta baita paisaiaren balioa ere (gailurren lerroak eta inguru hurbilak ikuspegi interesgarriak
eskaintzen ditu, Deba bailaran eta inguruan berorren kokapena identifikatzearekin bat). Eibarko
Lurraldearen Zatiko Planak (Debabarrena) mendiko larreen eremu bat identifikatzen du,
gainera, mendilerro osoan zehar, eta, beraz, kontuan hartu beharko da Antolamendu eta
Kudeaketa Planean (AKP).
Gaur egun dauden habitaten eta ingurumen-balioen babesarekin bateragarriak diren erabilerak
onartuko dira soilik, eta berariaz debekatuko da berorien bestelakotzea, aldaketa edota
desagerpena ekar dezakeen jarduketa oro. Natura-intereseko eremu horri interes publiko edo
sozialeko jarduketaren batek eragingo balio, EAEko ingurumena babesteko 3/1998 Lege
orokorrak, otsailaren 27koak, 51. artikuluan jasotakoaren arabera, ingurumen-inpaktuaren
azterketa egin beharko da, eta eskumena duen administrazioari dagokion baimena eskatu
beharko zaio.
Eibarko Lurraldearen Zatiko Planak (Debabarrena) honela sailkatu du eremu hori: Aisialdiko
Eremu Naturala, Udalaz Gaindiko Eskualde Eremua (Elgoibar eta Soraluze-Placencia de las
Armas); sailkapen horren arabera, etapak, lehentasunak eta baliabideen eskuragarritasuna
kontuan hartuko dituen plan baten arabera programatu eta garatu beharko da inguru hori, eta
modu bateratuan kudeatu beharko da. Ildo berean, ekipamendu eta zerbitzuen maila jakin bat
izan beharko duela ere eransten du, eta zehaztapen horiek guztiak ere aintzat hartu beharko
dira Antolamendu eta Kudeaketa Planaren lanketan.
Bestalde, babes bereziko landa-eremu hauetan, lurraldean sakabanatuta dauden hemengo
zuhaitz-masak ere txertatzen dira, zehazki, Quercus ilex zuhaiztiak (UE 9340 kodea) eta pagadi
azidofilo atlantikoak, Ilex eta noizean behin Taxus basopea dutenak (EU 9120 kodea), zuhaitz
horien lerrokaduretan txertatzen direnak; bai eta ibilguen ertzetako haltzadiak eta lizardiak ere,
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior zehazki (EU 91EO* kodea), artadiak, Castanea sativa
zuhaiztiak (UE 9260 kodea) eta txilardi lehor europarrak (EU 4030 kodea), Korridore
Ekonomikoaren barnean daudenak (natura-intereseko eremua + lotune den korridorea). II.1
planoan identifikatu dira guztiak.
Hariztiz eta baso mistoz osatutako formazioak ere sartzen dira, bai eta hemengo landarediz
osatutako inguruki eta hesiak ere, lurralde honek izan dezakeen landarediaren lekuko gisa.
Horien barnean sartzen da Kurutzeko Gaina edo Kurutzetako Gaina ere, Debabarreneko
Lurraldearen Zatiko Planean natura-intereseko gunetzat hartzen dena. Kartografiatutako
orbana, gaur egungo egoeraren arabera plan honetan doitu egin den orban hori, nahiko
homogeneoa da, pinus radiata zuhaitzez osatutako gune txiki baten kasuan izan ezik, eta
interesgarria litzateke ale horiek moztu eta basoa berritzea, hemengoak diren antzeko
espezieak erabiliz. Landare-orban horiek nahiko ondo gordeta eta zainduta daude,
salbuespenak salbuespen, nahiz eta horietako batzuek hobetzeko eta ingurumenaren
ikuspegitik leheneratzeko jarduketaren bat behar duten, klimax-basorantz bilaka daitezen
(degradatutako ertzak dituzten eremuak, soilguneak, baso-landare aloktonoak tartean,
basopearen gehiegizko garapena, etab.)
Interes komunitarioko gainerako habitatak, garaiera txikiko sega-belardi pobreak (6510 kodea),
txilardi lehor europarrak (4030 kodea) eta larre lehor erdi-naturalak (6210 kodea) hartzen
baditugu, horietako bakar bat ere ez da jo lehentasunezkotzat, eta ez dira sartu babes bereziko
eremu horretan, Soraluze-Placencia de las Armasko lurraldearen antolamenduari hertsiki
lotutako irizpideengatik. Erabaki hori hartzeko arrazoi nagusiak askotarikoak izan dira: higadura
arrisku handiko eta oso handiko lurzoruak babestu beharra (baliabide ez-berriztagarria), edota
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larre-erabilerarako bokazio handiagoa dutenak gordetzea, abeltzaintzako jardueraren garapena
sustatzeko eta udarri honetako abeltzaintzako ustiapenei jarraipena emateko, esaterako.
Horrez gain, habitat horiek nahiko ohikoak dira bai udalerri honetan eta bai Gipuzkoako lurralde
osoan.
- Nekazaritza eta abeltzaintzako landa-eremua eta landazabala. Balio estrategiko handia
(D.21).
Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak SoraluzePlacencia de las Armasen tipologia horretako lurzorurik identifikatzen ez badu ere, honako
dokumentu honetan bi eremu horrelakotzat hartzea egoki ikusi da, IV. mota agrologikoari
dagozkion lurzoruak aintzat hartuta eta duten berezitasunagatik. Irure auzoan, barruti horren
hego-ekialdean dauden bi eremu dira, Saloguengainekoa baserriaren eta Untzetagainekoa
baserriaren (azken hau Bergaran) ondoan daudenak.
- Nekazaritza eta abeltzaintzako landa-eremua eta landazabala. Trantsizioko landa-paisaia
(D.22).
Eremu hau erabilera-gaitasun moderatuko edo baxuko lurzoruei dagokie, nagusiki maldek
(kasu askotan % 30etik gorakoak), drainatzeek eta ezaugarri kimikoek ezarritako mugen
ondorioz. Inguru horiek, oro har, oso hauskorrak dira hainbat erabileratarako, kokapen
topografikoaren eta sakonera, ur-erreserba eta ugalkortasun txikiaren ondorioz.
Soraluze-Placencia de las Armas udalerriko lur malkartsuen ezaugarriak aintzat hartuta eta
nekazaritzarako nahiz abeltzaintzarako erabileretara zuzentzeko lurrak behar direla kontuan
hartuta, gaur egun larre eta baratzeetarako erabiltzen diren eremuen izaerari eusten saiatu gara
zonakatze-proposamen honetan, malda handiko inguruetan ez daudenean edo higaduraprozesu larri edo muturrekoen mende ez daudenean behinik behin (Ezoziko eta San Andresko
hegaleko hainbat inguru baztertu dira, arriskua minimizatzeko). Sega-belardiak, Habitat
Zuzentarauan interes komunitarioko habitat gisa sailkatuta daudenak, eremu horretako
tipologiaren barnean sartzen dira, eta ez dira intereseko landareditzat hartu, udalerri honetako
nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapen askok lurzoru horiek baitituzte oinarri. Hala ere, plan
honek eremuari dagokion tipologia horren barnean txertatzen ditu, eta lur horien bokazioarekin
bat etorriko den erabilera arautzen du; beraz, babestu egingo ditu hein batean, abeltzaintzako
ustiapenak eta horrelako habitata garatzea errazten duten teknikak sustatzen baitira. Ez dugu
ahaztu behar belardi horien jatorria artifiziala dela, eta baserritarrak eta belarjaleek zeregin
garrantzitsua betetzen dutela horiek babesteko orduan, azken horiek lur hori zapaltzen eta
ongarritzen baitute.
Edozein modutan ere, kategoria honen barnean jasotako eremu gehienak zainketa berezia
behar duten lurzoruei dagozkie, lehenago adierazitako ezaugarrien ondorioz, eta oso
garrantzitsua da alderdi hori azpimarratzea. Alde horretatik, udalerri honetako paisaiak
lehenagotik ere lurzoru hauek babesteko ahalegina egin dela erakusten du, harrizko hormatxo
txikiak ikusten baitira (Deba ibaiaren eskuin aldeko hegaletan, Ezozia eta San Andres
auzoetan, eta, puntualki, Txurruka eta Irure auzoetan), bai eta baso-unada txikiak ere,
belardiekin mosaikoan.
Aipatutako irizpide horien ondorioz, kategoria honen barnean txertatutako eremuak ez datoz
guztiz bat ez Eibarko Lurraldearen Zatiko Planean (Debabarrena) jasotakoekin, ez eta
Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean
jasotakoekin ere –bi horietan jasotakoak ere ez dira berdinak–, baina gehiago hurbiltzen dira
azkeneko horretan jasotakoetara, eta zehaztu egiten dituzte.
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- Basogintzako landa-eremua (D.3).
Lurraldearen ezaugarri topografikoek udalerriko hainbat eremu baso-erabilerara zuzentzea
ekarri dute, nahiz eta gaur egun ez duten erabilera hori. Malda handiko eremuak dira, erabileraahalmen txikia dutenak, eta higadura-prozesu garrantzitsuak dituzte. Horrelakotzat hartzeko
lehentasuna izan duten irizpideak naturaren eta ekoizpenaren ikuspegitik balioa duten eremuok
babestearekin lotuta daude, eta, horregatik, jarduera mota hori hartzeko duten gaitasun
horretara, baso-erabilerara, zuzendu dira.
Baso-erabilera duten esparru guztiak eremuaren tipologia bakar batean biltzen dira; izan ere,
ekoizpen-funtzioa eta babes-funtzioa lotuta daude elkarrekin, nahiz eta komeni den % 50etik
gorako maldetan baso-erabilera sustatzea, beroriek babesteko, eta matarrasen bidezko
erabilera horiek zokoratzea. Ildo horretatik, ustiapenei lotutako baso-berritzeek, lehen fase
batean, zeregin egokia betetzen dute, ingurua zaindu eta gordetzeko bidea ematen baitute,
baina ondo egonkortuta edota, areago, paisaian ondo integratuta dauden gune batzuei eraso
larriak edo kalteak eragin diezazkiekete matarrasek edo baso-soilketek, bai ikuspegi
ekologikotik eta bai fisiografikotik, eta ustiatu ondoren, urak lur horiek higa ditzake, arazo larriak
eraginez, masa-mugimenduak sorraraz daitezke eta inguru horren egitura ekologikoa ere
nabarmen pobretu daiteke. Gainera, baso-erabilerak baso-pistak irekitzea eta gero horiek
mantentzeko lanak egitea eskatzen du (askotan ez zaie jaramonik egite), eta malda handiko
inguruetan lur-mugimenduak eragiten ditu horrek, ibai-ibilguak aldatzen ditu, drainatzeko obrak
ez dira nahikoa izaten, eta nabarmen eragiten zaio paisaiari; eta, batzuetan, ustiaketa horietan
erabiltzen diren makinetatik datozen olioak inolako kontrolik gabe isurtzen dira.
Hertsiki ingurumenari lotuta dauden gogoeta horietan, higadura-arrisku handia edota % 50etik
gorako malda duten eremuetan hemengo espezieak landatzeko aukera sustatu beharra
azpimarratu da, eta kontuan hartu behar da udalerri honetako lurren zati handi batek ezaugarri
horiexek dituela. Gaur egun dauden espezie aloktonoko baso-masen ordez poliki-poliki bertako
espezieak sartzeko apustua Soraluze-Plancencia de las Armasko paisaiaren aniztasuna
bultzatzeko eta sustatzeko asmoz ere egiten da; izan ere, gaur egun, pinuaren, pinu zuriaren
eta beste antzeko konifero batzuen monolaborantza da nagusi. Lurzoru publikoetarako neurri
horiek sustatu dira Administrazioaren bidez, nahiz eta ez den oro har horrelako egoeran dauden
gainerako lurretara berori hedatzeko proposamenik egin. Bestalde, xede horretara bideratutako
“Baso Bidez” programaren barnean, udalak jada zenbait ekimen sustatu dituela azpimarratu
behar da.
Ingurumenaren erabilera eta kudeaketa zuzena sustatzeak, aldi berean, ingurumenaren arloko
ziurtagiria lukeen zura lortzeko aukera emango luke, eta ustiaketa horiek merkatu berriei
zabalduko lizkiekete ateak (“eskari berdea”).
- Ingurumena hobetzeko landa-eremua (D.4).
Ingurumen-organoak igorritako erreferentziazko dokumentuan jasotzen denez, Aurrerapenean
planteatutako ekimen batzuk eremuen kategoriara jaso dira, baldintzatzaile gainjarrien
irismenarekin.
Ingurumena hobetzeko landa-eremuen artean txertatu dira dokumentu honetan erreken ertz
batzuk, ertz horiek ezaugarri zituzten ibaiertzeko landareak (haltza eta lizarra nagusiki) galdu
baitituzte, edo landare-lerro mehe batera murriztuta gelditu baitira; eta harizti azidofiloko eta
baso mistoko arboladi gaztea edo degradatua duten zenbait eremu; udal-barrutiaren ipar-
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mendebaldean dagoen Maltzagako harrobi inaktiboari dagokion eremu txikia (ekologikoki
berritzeko ingurua); eta AP-1 autobidearen ezponda eta basogabetzeak ere.
- Hilerri berria ezartzeko proposatzen den eremua.
Hilerria Ezozira, futbol-zelai ondora, lekualdatzea proposatzen du planak, Ezoziko bide
zaharraren eta GI-3653 errepidearen ondoko lurretara, eta eragin garrantzitsuak izango ditu
inguru horrek. Gainera, aurreikusitako xede hori hartzeko egokitzat jo da, hirigunetik gertu
dagoela ere aintzat hartuta.
- Azaleko urak babesteko landa-eremua (D.5).
Ibai-ibilguen multzoak (Deba ibaia eta berorren ibaiadarrak) eta berorien babes-ertzak osatzen
dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planak (isurialde kantauriarra) xedatzen duenaren ildotik. Beraz, eduki hidraulikoari begira,
Debaren ibilgua, udal-barrutian sartzen den unetik (gutxi gorabehera 24,4 KP) Egorekin bat
egin arte (19,4 KP), IV. mailakotzat hartzen da: 200 < A ≤ 400 Km². Sagarraga erreka, ezker
eretzetik, eta Ipintza, Keixeta eta Orroaga, eskuin ertzetik, 0 mailakoak dira, eta berorien arro
isurlea 1etik 10 Km²-ra artekoa da (1 < A ≤ 10 Km²). Gainerako ibai-ibilguak 00 mailari
dagozkio, eta, beraz, 1 Km²-tik beherako arro isurlea dute, eta Lurraldearen Arloko Plan
honetan isurketa-urtzat hartzen dira.
Azaleko uren inguru horietan, jabari publiko hidraulikoa eta horien zortasun- eta kontroleremuak errespetatuko dira, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak, Uren
Legeak, Plan Hidrologikoak eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planak diotena betez.
Horrez gain, Deba ibaiaren ibilgua hondatuta dagoela eta ingurumenaren aldetik aldatuta
dagoela azpimarratu da; beraz, beharrezkoa da inguru hori berreskuratzeko eta ingurumenaren
aldetik hobetzeko jarduketak sustatzea, ibaiak hiri-ingurunean egiten duen ibilbide osoan.
Hemen ere, Deba ibaiak Soraluze-Placencia de las Asmasko hiri-ingurunean egiten duen
ibilbidean ibai ingurua zaindu beharra dagoela jaso da, batez ere Olea presa inguruan; izan ere,
2014an ur-zozoa eta martin arrantzalea espezieak (Cinclus cinclus eta Alcedo atthis) ikusi dira
bertan, eta interes bereziko espezietzat hartzen dira Basoko eta Itsasoko Fauna eta Flora
Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan.
Uholde-arriskuen arloko arazoek eremu hauetan proposatuko diren ekintzak baldintzatzen
dituzte; izan ere, eremu horietan eta ikuspegi hidraulikotik ekintza zehatzak planeatu behar ditu
planak eta halaxe egiten du, indarreko legediarekin bat etorriz uholde-arriskua nabarmen
minimizatzeko.
* Baldintzatzaile gainjarriak.
Antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileetan, hainbat tipologia bereizten dira. Alde batetik,
ingurumenarekin lotutako baldintzatzaileak daude, ondoren adierazten direnak, zehazki, eta
berorien barnean daude zonakatze akustikoa eta ingurumen-unitate homogeneoak; eta,
bestetik, beste modu bateko arriskuak aintzat hartzetik eta horiei erantzuna ematetik
ondorioztatu diren baldintzatzaileak.
Oraingoz udalerrian akuiferoen kutsadura izateko arriskua duen eremurik ez dela hauteman
adierazi nahi da.
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- Korridore ekologikoa (CS 1).
Lurralde honetan dago Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru lotunea, Gorostiagarekin batera,
Izarraitz eta Aizkorri-Aratz inguru edo guneen konexio-elementua; halaber, Soraluze-Placencia
de las Armasen ekialdean, R-9 eskualde-korridore ekologikoaren eremu bat dago (adierazitako
lotune horren inguruko lurretan, Txurruka auzoko Aizpuruzabala eta Ozetagaña guneetan), eta
inguru edo gune horien arteko lotura errazten du horrek
EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen dokumentuan biltzen den eremuari dagokionez,
Karakate-Irukutzeta Agerre Buru lotuneari dagokion eremuaren mugetan zenbait kontu doitu
dira, Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planean biltzen diren mugei eta dokumentu honetako
zehaztapenari egokitzeko.
- Faunaren ikuspegitik interesa duten eremuak (CS 2).
Hainbat azterketa egin ondoren, hirigintzako informazioan jaso ondoren eta ingurumeniraunkortasunari buruzko txostena idazterakoan beroriek zehaztu ondoren, Sagarraga errekan
hemengo karramarroaren (Austropotamobius pallipes) intereseko eremua identifikatu da
planean.
Ez da berariazko baldintzatzailerik ezarri uholde-enararekin lotuta (Riparia riparia), nahiz eta
behin-behineko izaeraz espezie hori bertan badagoen egiazta daitekeen Deba ibaiaren ibilguan
esku hartzen denean.
- Floraren ikuspegitik interesa duten eremuak (CS 3).
Gorostia (ilex aquifolium) hauteman da eremu batean, eta babestutako espeziea da gorostia.
- Interes geologikoko eremuak (CS 4).
Interes geologikoko eremuak (IGE) bat datoz Arzabaletako sumendi-harriekin; IgarateMendiolako taula-formako gorputzekin; Maltzagako laba jarioaldi trakitikoekin; Argarateko
pillow-labekin; Arkaizko pillow-labekin eta Karakateko ebakidura bolkanikoarekin.
- Paisaia babesteko eremuak (CS 5).
Aztergai dugun esparru honetan, ez dago izaera bereziko paisaiarik katalogatuta, ez eta
paisaia- edo kultura-mugarririk ere, nahiz eta udalerri honen iparraldeko esparru txiki bat
Arrateko Santutegiaren ikusizko eragin-eremuan sartzen den (Eibarren dagoen eta SoraluzePlacencia de las Armasko arroak mugakide duen ikus-arroan, 186 zenbakikoan, kokatuta
dagoen paisaia- eta kultura-mugarria).
Bestalde, Karakate-Irukurutzeta Agerre Buru natura-intereseko eremuan sartzen den SoraluzePlacencia de las Armasko paisaia ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia berezi
eta nabarmenen katalogo irekian (aurreproiektua), baina honako dokumentu honetan txeratu
dira bereziki bertako gailurren lerroa eta gertueneko ingurua, paisaiaren ikuspegitik balio handia
duenez babestu beharreko paisaia delako (mendikatetik izugarrizko bistak daude, eta
Gipuzkoako lurretan duen presentzia ere ez da nolanahikoa). Modu bertsuan, Debaren beste
ertzeko inguru kakumenalak ere sartzen dira, Deba eta Sagarraga bailaren artean kokatutako
Artegietako hegal aldeetako eta inguruetako uharte moduko ingurua barnean hartuta, irradiaziolainoa den egunetan paisaian oso modu berezian agertzen baita. Ia udal-barruti osoa hartzen
duen ikus-arroaren ikusgarritasun handieneko lurraldea babesteko proposatzen da hori guztia.
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- Higa daitezkeen edo higadura-arriskua duten eremuak (CS 6).
Higadura hidriko laminarrak, USLE REAL ereduaren arabera kalkulatu denak, argi islatzen du
garrantzi handia dutela udalerri honetan higadura-prozesuak jasateko arrisku moderatua, larria,
oso larria edo muturrekoa duten eremuek; eta eremu horietako erabilerak eta beroriek
egokitzeko eta kudeatzeko teknikak kontrolatu beharra dagoela adierazten du horrek. Lurralde
honen ezaugarriak eta azkar hazten diren baso-sailek hartzen duten hedadura handia aintzat
hartuta, erabiltzen diren teknikak ondo zaintzeak lehentasuna izan behar duela azpimarratu da;
eta arrisku handieneko inguruak haziera motelagoko espezieetara orientatu beharra ere
azpimarratu da, berritu ezin den baliabide den aldetik lurra babestu ahal izateko.
Higadura-arrisku handiena duten tokiak Deba ibaiaren bi ertzetako behe-hegaletan kokatzen
dira, bai eta Deba ibaiaren eskuin ertzeko hegaletan ere, batez ere Ezozia eta San Andresko
auzoetan.
- Ingurumenaren aldetik hobetzeko, leheneratzeko edota berreskuratzeko eremuak (CS 7).
Deba ibaiaren ibilgua sartzen da hemen, udalerri honetatik igarotzen den tartean; bai ibilgua
bera eta bai ibaiertzak, oso hondatuta eta degradatuta daudelako. Abiatu beharreko jarduketek
hainbat lan hartu behar dituzte barnean, ibaiertzetako espezieak landuz inguru horiek
berreskuratzea eta hobetzea, landa-ingurunetik igarotzen den zatian espezie inbaditzaileak
erauztea edota hondatu eta dregadatutako zatiak leheneratzea, esate baterako, elementu
natural horiek Soraluze-Placencia de las Armasko bizitzan eta paisaian eta hiri-ingurunean
txertatzeko xedez.
Lehentasuna duen jarduketa da, inguru hori ingurumenaren aldetik nahiko hondatuta baitago
eta hirigunetik pasatzen den zatian udalerriko espazio libre hiritar nagusi izan dadin ibaiaren
balioa indartzea interesgarri jo baita.
- Kutsatuta egon daitezkeen lurrak (CS 8).
Planaren barnean, 5. eranskina dator, eta IHOBEK egin eta irailaren 30eko 165/2008
Dekretuaren bitartez onartutako EAEko Kokapenen Inbentarioan jasotako eremuak
identifikatzen dira bertan, hots, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak; bai eta
2014ko urtarrilean erakunde horren datu-basean eguneratutako informazioan jasotzen direnak
ere (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko aldaketak jasotzen dituena).
Horrelako guneen kokapena zehazteko orduan eta lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutako
garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4ak, xedatzen duena betez, ezinbestekoa da dagokion
esplorazio-azterketa egitea, erabilera-aldaketa egin aurretik lurzoruaren kalitatea benetan
ezagutzeko eta kontrolatzeko.
Ezinbestekoa izango da ikerketa hori egitea, aipatutako legeak xedatutakoaren arabera
lurzorua kutsatutzat, eraldatutzat edo, hala dagokionean, ez eraldatutzat jotzeko eta haren
gainean jarduteko.
- Uholdeak jasan ditzaketen eremuak (CS 9).
EAEko barneko arroei dagozkien Uholde Arrisku eta Kalteginen Mapek, Uraren Euskal
Agentziak (URA) 2013ko ekainean egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko
Eremu bat identifikatu dute Deba ibaiaren ibilguan, Soraluzeko tarte hiritarrari dagokiona;
ES017-GIP-DEB06 kodea du (hasierako koordenatuak: X 548099 eta Y 4780009, eta

-27-

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2017ko otsaila

amaierako koordenatuak: X 546993 e Y 4780790). 1,54 km inguruko eremu hori Keixeta
errekarekin bat egiten duen puntutik Sagarragarekin elkartu arte doa (9,7 Ha inguru).
Plan hau idazterakoan, etengabeko harremanak izan dira URArekin, irtenbideak aurkitzeko, eta
jada lehendik eraiki eta urbanizatutako eremuen gaineko esku-hartzeetara mugatu dira, lurzoru
berririk hartu gabe; eremu horien uholde-arriskua murriztea dakarte beroriek, eta baldintza
hobeak dakartzate bai arlo hidraulikoan eta bai ingurumenaren eta hirigintzaren ikuspegietatik
ere, besteak beste, aplikagarri den Plan Hidrologikoko irizpideak betez.
Ildo horretatik, hiru igarobide edo zubi ordezkatzea, bi presa txiki beheratzea eta ibaiertzeko
pasealekuetan babesgarriak gauzatzea aurreikusten da; aldi berean, ibaiaren aurrealdeko
eraikinen lerrokadurei eutsi egiten zaie edo atzeratu egiten dira, lehendik daudenekin
alderatuta. Horrela, ibaiaren ibilgua errespetatuko da, berorren igarobidea oztopatzen duten
elementuak kenduko dira (zubi-pilareak, presa txikien altuera murriztea....), eta ibaiertzak
berreskuratzeko aukera ere izango da.
Uholde-orbanak murriztea lortzen da planean, eta horixe ikus daiteke dokumentuko IV.4
planoan.
- Eremu akustikoak (CS 10).
“4. Planoak” dokumentuko “IV.2” planoan islatzen dira, eta eremu horietako helburu akustikoak
2012ko urriko Dekretuak xedatzen dituenak dira. Zehazki, hauexek dira (31. artikulua; I.
eranskineko 1. zatiko A taula):
LEHENDIK URBANIZATUTA DAUDEN EREMUEKIN
LOTUTAKO KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK
ZARATA-INDIZEAK

EREMU AKUSTIKO MOTAK

Ld

Le

Ln

A

Nagusiki bizitegi-erabilerako lurzoruak dituzten eremuak

65

65

55

B

Nagusiki industria-erabilerako lurzoruak dituzten eremuak

75

75

65

Nagusiki aisialdi eta ikuskizunetarako erabilerako lurzoruak

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

C

dituzten eremuak
D

Nagusiki C-tik aparteko hirugarren sektoreko erabilerako
lurzoruak dituzten eremuak

E

Nagusiki osasun, irakaskuntza eta kulturako erabilerako
lurzoruak

dituzten

eremuak,

kutsadura

akustikoaren

aurkako babes bereziren bat behar dutenak
F

Garraio-azpiegituren sistema orokorren edo antzeko beste
ekipamenduen eraginpeko eremua

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

Bestalde, etorkizuneko hirigintza-garapenei lotuta dauden kalitate akustikoko helburuak aurreko
taulan adierazi direnak dira, 5 dB(A)-tan murriztuta.
Gai honekin lotutako zehaztapenak plan honetako 3 eta 4. eranskinetan adierazitakoarekin
osatzen dira.
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II.9.4.- Etxebizitza.
Soraluze-Placencia de las Armasko biztanleria, gaur egun, 4.000 biztanle ingurukoa da, eta
Plan Orokorrak hartzen duen denbora-tartean (2025. urtea) biztanleriak kopuru horri eutsik diola
aurreikusten da (ikusi II.7 atala).
Bildutako informazioaren arabera, udalerrian dauden etxebizitzen kopurua gaur egun 1.992
unitatekoa da, eta azpimarratu behar da azken urteetan udalerrian ez dela baimenik eman
etxebizitzarik eraikitzeko; beraz, gaur egungo etxebizitzen eskaintza ia agortuta dago erabat.
II.5 atalean adierazitakoa kontuan hartuta, Plan Orokor honetan bizitegien arloan egin
beharreko eskaintza 200 etxebizitzatik 300era bitartekoa izatea planteatu da.
Gai honekin lotuta dokumentu honetan zehaztu den proposamena hirigunea berritzeko jarduketen
2
antolamendu berrian datza; bizitegi-erabilerara zuzendutako oin berriko eraikuntza 21.703 m (s)
ingurukoa litzateke zehazki, eta, xede horretarako, ezinbestekoa da lehendik dauden bizitegietan
2
2
536 m (s) eraistea; beraz, bizitegietarako eskaintza berri eraginkorra 21.167 m (s)-koa litzateke.
2
Etxebizitza bakoitzaren batez besteko neurria 90 m (s)-koa litzatekeela kontuan hartuta, 235
etxebizitza berri ingurukoa litzateke aurreikuspena.
Hortaz, adierazitako denbora-tarte horretarako zehaztutakora egokituko litzateke eskaintza,
behealdetik jota, udal honetan planteatu denari jarraituz; eta, aldi berean, ingurumenaren eta
hirigintzaren ikuspegitik hirigunearen ezaugarriak berreskuratzeko helburuak erdiesteko ekintza
esanguratsuenei erantzungo litzaieke horrela.
Adierazitako etxebizitzen kopurua hutsik dauden eta merkatuan berriro sar daitezkeen
etxebizitzen ehunekoarekin osatuko da, alde zaharrean birgaitzeko esku-hartzeen bidez eta, oro
har, hiri-ingurunean etxebizitzen nahiz landa-ingurunean sakabanatutako baserrien eskaintzaren
bidez.
Lurralde-antolaketaren arloan indarrean dauden zehaztapenen arabera egokia litzateke, beraz,
azaldu bezala egindako proposamena (ikusi II.4 atala). Aurrez adierazitako eraikigarritasuneskaintza horren kokapena hauxe litzateke:
EREMUA
EDO AZPIEREMUA

BIZITEGIETARAKO
2
ERAIKIGARRITASUNA (m (s))

ETXEBIZITZA BERRIEN
KOPURUA

OLALDEA

9.900

110

TXURRUKA

2.692

29

KANOIAK

8.400

90

BALTEGIETA 26 (a.2.1/26)

311

8

GIPUZKOA etorbidea (a.2.1/19)

400

4

21.703

241

GUZTIRA
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Bestalde, nabarmendu behar dugu antolamenduko eraikigarritasun-eskaintza berriaren zati
handi bat babes publikoko etxebizitzetara zuzentzea aurreikusten duela proposamenak . Ildo
2
horretatik, zehazki 4.300 m (s) babes ofizialeko etxebizitzetara zuzentzea aurreikusten da, eta
2
beste 4.300 m (s) etxebizitza tasatuetara, oro har aztergai dugun kasu honetan legeak
eskatzen duen gutxienekoa nabarmen gaindituz; eta aurrez adierazitako esku-hartze horietan
2
jarduketa integratutzat zein jo daitezkeen aintzat hartuta (Olaldea eta Kanoiak), 3.553 m (s)
2
babes ofizialeko etxebizitzak lirateke, eta 3.553 m etxebizitza tasatuak. Kanoietan planteatzen
den jarduketaren irismena kontuan hartuta planteatu da hori horrela; izan ere, lehendik dauden
eraikinen katalogazioak baldintzatu egiten du etxebizitzen neurria eta, bereziki, ezarriko den
eraikinen tipologia.
Dena den, planteatu den babes ofizialeko etxebizitzen eta etxebizitza tasatuen eskaintzak aise
gainditzen du aurrez adierazitako esku-hartze berri horietarako lurzoru hiritarrean integratutako
jardueretarako eskatzen den estandarraren aplikazioa hedatuz aterako litzatekeena; kasu
2
horretan, tipologia horietako bakoitzerako 4.254 m (s) eskatuko lituzke, eta proposatutako
2
4.300 m (s)-ko neurri horretatik behera dago kopuru hori.
Horrela, bizitegi-izaerako tipologietan aintzat hartu beharreko legezko estandarrak aise eta
modu globalean betetzen dira, egokiro kokatzeaz gain. Dagokion nahitaezko txostena ere egina
dago.
Hipotesitzat planak hartzen duen denbora-tartean biztanleriari eutsi egingo zaiola hartuta,
denboraldi horretan aurreikusitako eraikigarritasunaren % 60 eraginkor bihurtzen dela
kalkulatuta eta aldi berean etxebizitza hutsen % 10 merkaturatzen direla pentsatuta, etxebizitzaokupazioari dagokionez 2,2ko ratioa aterako litzateke; eta, gaur egungo ratioa 2,41ekoa denez,
beherantz egingo luke, beraz; hamar urteko denboraldirako aurreikusitako joeraren arabera
arrazoizkoa litzateke beherakada hori.
Dena den, krisi egoerak eta horrek dakarren ziurgabetasunak, langabezia-tasak eta kredituen
mugak zalantzan jar dezakete eskuartean dugun proiektua; baina gorabehera horrek ez du
eragozpen izan behar, udalak etorkizun hori ahalbidetzeko landutako proiektua susta dezan,
alderantzizko kasuan ezinezkoa izango baita.
Egoera horren aurrean, nahitaezkoa izango da esku-hartze publikoaren bidez proposatutako
jarduketak sustatzea, bultzatzea eta babestea.
II.9.5.- Jarduera ekonomikoak.
Hiribilduaren bizitza eta bilakabidea jarduera ekonomikoari lotu zaizkio historikoki; jarduera hori
landa-izaerakoa izan zen nagusiki aspaldiko urteetan, baina baita industriala ere, metalari eta
zehazki armagintzari lotutakoa, 1573. urtean lehenengo “Real Fábrica de Armas” ezarri zenetik.
Gaur egun oraindik ere funtsezkoa da udalerrian industria-sarea (landunen % 40 ingururi
ematen die lana), eta lantegi metalurgiko asko daude, batez ere torlojugintzan eta makinaerremintan aritzen direnak.
Azpimarratu beharra dago bailararen ezaugarri bereziek herrigune nagusian integratutako
industria-sarea sortzea ekarri dutela, eta hainbat eraikinek industria-erabilera eta bizitegierabilera hartu izan dute aldi berean; horrez gain, alturako industria-jarduera ere garatu da.
Baina eraikin horiek gehienak zaharkituta daude gaur egun erabilera haiek hartzen jarraitzeko,
eta, gainera, erabilera horien bateragarritasuna ere zalantzazkoa da. Izan ere, ildo horretatik,
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Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planak Olaldea eta Errekalde eremuak nagusiki bizitegierabileretarako zuzentzea proposatzen du, modu zehatz eta berariazkoan.
Bestalde, udalerriaren herrigunetik oso gertu eta haren ondoan, Deba ibaian gora (Mendizabal)
nahiz Deba ibaian behera (kanoi-fabrika, Mendiola, Ugarroa, Amillaga eta Aginaga-Maltzaga),
nagusiki industrialak diren beste gune batzuk garatu dira, Sagar errekaren behe-ibarrean
(Sagar erreka eta Sagarraga) eta Saloguenen kokatutakoez gain. Gune horietako gehienak
garatuta daude, eta hainbat jarduera hartzen dituzte; lau salbuespen baino ez daude: Amillaga
eremuko pabiloiak, duela gutxitik erabiltzen ez direnak; Mendiolako lursail azpieraiki bat; kanoifabrika, 2004. urteaz geroztik erabiltzen ez dena; eta Santa Ana kalearen hegoaldean
kokatutako eraikin batzuk.
Zuzenbidearen eta hirigintzaren ikuspegitik, modu osagarrian, aipamen berezia merezi du
Amillaga (lehen Agate) eta Uhaska inguruetan hautemandako egoerak; gaur egun indarrean
dauden Arau Subsidiarioen hasierako izapidean inguru horiek industria-lurzoru gisa antolatu ziren
arren, proposamen hori bertan behera gelditu zen arauak behin betiko izaeraz onartu zirenean.
Horrela, ex novo industria-lurzoru kalifikazioari ekitea baztertu egiten du proposamenak,
Aurrerapenean gai honetan aintzat hartu diren ekimenak, aipatutako Uhaskakoa barne,
bazterrean utziz; beraz, lehendik dauden industria-lurzoruak finkatzen dira oro har, ondoren
adierazten diren hiru salbuespenekin; eta Amillaga ingurua, zati hadi bat eraikita duena eta duela
gutxi erabilerarik gabe gelditu dena, berritzea proposatzen da gainera, indargabetze hori arrazoitu
zuten zuhurtasunen arrazoiak desagertu ondoren.
Hortik ondorioztatzen den proposamenak erantzun mugatua ematen du, finkatutako lurzoruek
eskaintzen duten erabilgarritasuna ere aintzat hartuta; baina nahikoa da, aldi berean,
udalerriaren beharrei erantzuteko eta, bereziki, hala eskatzen duten jarduerei kokaleku berria
emateko, gaur egun dituztenak baino instalazio egokiagoak behar badituzte edota eraldatzeko
proposatu diren eremuetan kokatzen badira eta horrek jarduera tokiz aldatzea eskatzen badu;
zehazki, horrelako egoerak sortuko dira Olaldean eta Errekalden.
Adierazi berri ditugun hiru salbuespen horiek aurrez industria-lurzoru gisa sailkatutako eremuak
aldatzea eta nagusiki bizitegi-erabilerako lurzoru bihurtzea eskatzen dute, hirigune horiek eta
beren inguruak berritzeko. Olaldea (Santa Ana kalea, 28 zenbakitik 40ra) eta Errekalde (19
zenbakitik 21era) dira, Oleako zubiaren mendebaldean, Debabarreneko Lurraldearen Zatiko
Planean proposatzen denez; eta Kanoien ingurua, Baltegietan.
Horren guztiaren ondorioz, antolamenduko industria-eraikigarritasuna finkatu egiten da
Aginaga-Maltzaga, Saloguen, Txurrukena Goikoa, Mendizabal, Sagar erreka, Sagarraga eta
Ugarroa eremuetan; industria-izaerako ezarpenak kentzea proposatzen da Olaldea, Txurruka
eta Kanoiak eremuetan; eta lehendik dauden industria-garapenak hedatzea proposatzen da
Mendiola Industrialdean, Errekalde Goikoan (Oleako zubiaren ondoan dagoen udalaren
lursaila) eta Amillagan, lehen bi kasuetan azpieraikitako bi lursailak erabat gauzatuz eta hiri2
eraldaketa bat aurreikusiz hirugarrenean, 9.100 m (s)-ra arte antolatuta; horrexek adieraziko
luke udalerrian proposatzen den industria-eskaintza berria.
Bestalde, bizitegi-izaerako erabilerekin bateragarriak izango diren hirugarren sektoreko
erabilerak sustatu nahi dira Olaldea eta Errekaldeko eremuetan; eta, eremu horietan, hurrenez
2
2
hurren 1.600 m (s) eta 580 m (s) antolatu dira xede horretarako. Bestalde, Errekalden, Oleako
zubiaren ondoko udal-orubean aurreikusitako hirugarren sektoreko erabilera finkatzea
2
proposatzen da (390 m (s)).
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Oro har, hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoak −merkataritza nahiz ostalaritzakoak,
bulegoak, hotelak...− ezartzearen alde egitea proposatu da. Horretarako, jada badugu ondare
eraikia, eta hiri-ingurunearen ezaugarriak berreskuratzea erakargarria izango da xede hori
erdiesteko.
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Planak, gaur egun indarrean dagoenak, jarduera ekonomikoak ezartzeko lurzorua
kokatzeko lehentasunezko intereseko gisa kalifikatzen du udalerria, eta aurrekoak bezalako
proposamenak baimentzen ditu.
Bestalde, jada lehen ere azaldu denez, Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planak Olaldea eta
Errekaldeko eremuak berritzeko planteamendua egiten du berariaz, eta inguru horietan aurretik
dauden industria-izaerako erabileren ordez bizitegi-izaerakoak ezartzea proposatzen du.
Horrela, jarduera ekonomikoetara zuzendutako lurzoruaren eskaintza udalerriak hirigunea
berritzeko prozesuari ekiteko hertsiki beharrezkoa duen horretara eta udalerriko lurraldearen
ezaugarrietarako egokia denera mugatzen da.
Dena den, beste eskari mota batzuek eskualdearen ikuspegitik aurki dezakete erantzuna,
udalerriko lurraldeak ez baitu eskaintzen, oro har, jarduera ekonomiko berriak eta, bereziki,
jarduera industrialak hartzeko lurzoru gisa prestatzeko gaitasun bereziak dituen lurzorurik.
Bestalde, eremu funtzionalak xede horretarako lurzorua du, kudeaketa- eta urbanizazio-fase
aurreratuetan, gainera; horixe da Eibarko Erisono industrialdearen kasua, nahiz eta ez den
eskualdean esparru horretan udalerrien arteko konpentsazio-mekanismorik bideratu: alderdi
hori planteatzeko iradokizuna egin da, Tolosaldean emaitzatzat Apattaerreka industrialdea
ekarri zuen prozesua adibidetzat hartuta, esate baterako.
Azkenik, jarduerei dagokienez, Plan Orokorrak landa-ingurunearekin lotutako jarduerak
bultzatzea planteatzen du, helburutzat sakabanatutako baserriei probetxua ematea eta Ezozia
eta San Andres inguruetako sarbideak indartzea ere hartuta; horrekin batera, landa-inguruneko
balio bereziak zabaldu eta gozatzeko aukera emango duten jarduerak ere ezarri ahal izango
dira. Ahalik eta sinergia handienak lortzeko bidea bilatuko da horrela, aldi berean inguru hori
ingurumen aldetik hobetzeko aukera emango baitute.
II.9.6.- Komunikazio-sistema.
Udalerrian eta, zehazki, hirigunean Irisgarritasun Planaren (2003) eta Izartu I eta II planen bidez
(2001 eta 2004) mugikortasun- eta irisgarritasun-baldintzak nabarmen hobetu badira ere, gai
honetan arazo handi samarrak hautematen dira oraindik ere, eta, horregatik, beharrezkoa da
gai horretan azken urteotan abiarazi diren ekintzei jarraipena ematea, arazo horiei irtenbidea
aurkitu ahal izateko.
Lehenik eta behin, udalerrian garraio-zerbitzu kolektiboaren alde egin beharra dagoela ikusi da.
Ildo horretatik, autobusen geralekuak berriro antolatu ditu udalak, eta beste hobekuntza batzuk
ere egin daitezke; baina batez ere zerbitzuen maiztasuna handitzea proposatu da. Horrez gain,
mikrobusen zerbitzu jarraitua eskaintzeko aukera ere planteatu da aztertzeko, udalerriko bideeraztunerako. Ildo horretako esku-hartze batek ibilgailu pribatuen erabilera eta beharra arinduko
lituzke eta, horrez gain, aparkalekuen beharra ere arindu egingo litzateke.
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Ibilgailu pribatuez besteko garraiobideak erabiltzearen aldeko apustu horren ildotik, Plan
Orokorraren barnean sartzen da Deba bailarako bizikleta-bideari jarraipena emateko
irizpidearen antolamendua ere; Bergaratik Soraluze-Placencia de las Armasko hirigunera eta
Maltzagara arte doa bizikleta-bide hori, azken horretako bide-zatia ere barne hartuta; eta sare
horrek Eibar eta Elgoibar aldera jarraitutasuna izan dezan lortu nahi da; izan ere, berorren
ibilbidean malda txikiak lor daitezkeenez eta herriguneen arteko distantziak aintzat hartzekoak
direnez, bizikleta garraio-aukera egokia bihur daiteke bidaien ehuneko esanguratsu baterako.
Proposamena jada Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko Planean biltzen da, eta
bizikleta-bide horretarako behin-behinekoz ibilbidea marrazteko aurrerapena ere jasotzen da
dokumentuan; xede horretarako, utzita dagoen trenbidearen ibilbidea baliatzen da, zati horri
dagokion balioa emanez, eta hirigunean jarraipena emateko modua zehaztu beharko da bertan
(Mendiolako lotunea eta Gabolats eta Santa Ana kaleetako baterako ibilbidea), bai eta Maltzaga
arte jarraipena emateko modua ere; berori Deba ibaiaren ezkerraldean egitea aurreikusten da,
GI-627 errepideari lotutako irtengune baten bidez eta zati horretan abiadura murrizteko asmoz
bidea estutuz, edo beherago kokatutako trazadura baten bidez, noiz edo noiz uholde garaian
urez estalita geratzeko arriskua izango lukeen arren (III.3 planoa).
Plan Orokorraren denbora-tartearen barnean, bailara honetako garraiobide publiko gisa trenbidea
berreskuratzeko aukera baztertu egin da, arloko ikuspegi horretatik proposatzen dena ikusita,
nahiz eta Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planean aurreikuspen hori jasota dagoen.
Horren guztiaren ondorioz, errepide- edo trenbide-azpiegitura berririk ez duela proiektatzen
planak ikus daiteke, eta AP-1 autobidearen eta GI-627 errepidearen trazadurak finkatzen ditu.
Esku hartzeko proposamenak errepide horretatik herrigunera sartzeko bidea hobetzeko egin
beharreko lanei dagozkie bereziki.
Ipar-mendebaldean, “T” formako bidegurutze bat antolatzea planteatzen da, zain egoteko bide bat
eginez erdian; horrek Mendiolatik Bergararako noranzkoan irteteko bidea erraztuko du, nahiz eta
semaforo bidez irtenbide osoago bat ematea ere plantea daitekeen; eta hego-ekialdeko lotunean,
Irukurutzetako bihurgunean biribilgune bat egitea proposatzen da, irtenbide horrek hirigunera
sartzeko eta bertatik irteteko lau mugimenduak egokiro bideratzen baititu.
Bi lotuneetan proposatzen diren esku-hartzeek ez dute neurriz gorako inbertsioak egitea
eskatzen, eta, gainera, irisgarritasun-baldintza zehatzak ebazteko eta sistema gehiago argitzeko
aukera ematen dute; hiriguneko bideen eraztunean, berriz, zirkulazioaren intentsitatea nabarmen
murrizteko bidea ere ematen dute.
Hiriguneko ibilgailuentzako bideen eraztun horri dagokionez, berori finkatzea erabaki da, nahiz eta
ezinbestekoa izango den berori hobetzea ere. Horretarako, Baltegietan zubi berri bat altxatu
beharko da, jada bere garaian Arau Subsidiarioek aurreikusitakoen ildotik; eta berori berriro
kokatzeko proposamena egin da, nahiz eta dagokion proiektua gauzatzen denean zehatz
daitekeen argi eta garbi berorren kokalekua. Zubi berri horrek eraztunaren luzera % 20 murrizteko
modua ematen du, eta, areago, hiriguneko eraztun horren eta GI-627 errepidearen arteko
interferentzia saihesten du. Gainera, aurrerago doa: gaur egungo Sagar errekako igarobidea
kentzeko aukera ematen du zubi horrek, eta inguru horretan Deba ibaiaren bi ertzak lotzen ditu
oinezkoentzat, inolako oztoporik gabe. Zubian malda leunagoa izan dadin, egokia dirudi
ezkerraldean sestra nabarmen igotzea; ez dago hori egiteko inolako eragozpenik, eta, areago,
hori egiteak alde horretan zubiaren horma-bularraren altuera igotzeko modua ematen du; eta
ibaiaren ur-xaflaren igarobidea errazten du horrek. Nahiko izaera puntuala duen esku-hartze
xume bat da, abantaila bereziak dakartzana berriro ere, eta hainbat helbururi erantzuten dio;
gainera, sinergiak sustatzen ditu, eta, berori gauzatzerakoan, askotariko eragile publikoen partehartzea bateratzen du. Errepideen eraztun berri horretako zirkulazioan noranzko bakarrari eutsiko
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zaiola aurreikusten da, eta, beraz, luzetarako aparkalekuari ere eutsi egingo litzaioke; hala ere,
oraingo ezaugarri berriek zirkulazioko bi noranzkoen artean aukeratzeko bidea ematen dute,
nahiz eta, hirigunerako sarbidearen ikuspegitik eta plan honetan aparkalekuen arloan egiten den
proposamen zehatza ikusita, egokiagoa dirudien gaur egungo noranzkoari eustea; dena den,
kasu horretan horrek ekarriko lituzkeen gastuak eta beste zerbitzu batzuek izan ditzaketen
eraginak ere balioetsi beharko dira (hondakinen bilketa eta beste batzuk).
Bestalde, Oleako urari goiti Arau Subsidiarioek aurreikusten zuten zubi berria gauzatzeko aukera
baztertu egin da.
Hirigunean motordun ibilgailuen mugikortasuna egituratzen duen eraztuna Gabolats eta
Etxaburueta kaleek osatzen duten zeharkako sarearekin osatzen da, bai eta Gabolats kalean
arrazoi hidraulikoak tarteko ordezteko eta zabaltzeko proposatu diren zubiekin eta Zubi
Nagusiarekin ere.
Hiriguneko bide-sarean, Santa Ana kalearen ardatza behin betiko osatzea proposatzen du planak,
eta Oleako zubiraino egokiro luzatzea. Horretarako, Deba ibaiaren aurrealdean bidearen
jarraipena antolatzearen alde egin da, eta, gaur egun udalak aurreikusita duenaren arabera,
Gabolats-Santa Ana ardatza aldibereko kale izatea aurreikusten da, ibilgailu motordunen aurrean
oinezkoei lehentasuna emanez; aldi berean, luzetarako aparkalekua ere aurreikus daiteke, bai eta
bizikleten zirkulazioa ere. Gainera, udalerriaren hiri-ezaugarriak bultzatzeko lehentasunezko
ekintza bat da, erdigunean kokatutako leku batean esku hartzen baita. Horrek eragin positiboa du
Deba ibaiaren ezkerraldean, Zubi Handitik beherako zatian.
Oinezkoentzako bideen sarea osatu eta hobetzea proposatzen du planak, eta irisgarritasun
unibertsalerako bete beharreko baldintza guztiak ezartzea. Ildo horretatik, udalak abian jarri duen
igogailu publikoen sistema sendotu da, besteak beste, eta Olaldea eta Zeleta artean beste
igogailu bat ezartzea ere proposatu da; bestetik, Sagar erreka eta Errekaldeko oinezkoentzako
igarobideak aldatzea planteatu da, ez baitituzte irisgarritasunaren ikuspegitik baldintzak egokiro
betetzen; lehenengoaren kasuan, erantzun hobea emango zaio Baltegieta kalearen amaieran
proposatzen den zubi berriaren bidez, eta bigarrenaren kasuan, Atxuriko plazaren aurreko
igarobide berriaren bidez.
Bestalde, oinezkoentzako lekua berreskuratzeko proposamena ere egin da, bereziki, hirigunea
Deba ibai aldera irekiz; ildo horretatik, Erregetxeko aire libreko aparkalekua kentzeko
proposamena ere nabarmendu da -salbuespen modura txandakatze-erregimenean erabilgarri
dauden aparkalekuei eutsiz-; aparkatzeko 45 toki kentzea adieraziko luke horrek.
Aparkatzeko bi eraikin handi sortuz, aparkalekuen hornidura zabaltzeko bi proposamen bereizi
ere egin dira, horietako bakoitza GI-627 errepidetik hirigunera sartzeko ibilgailuentzako lotuneen
ondoan: bata Santa Anan (200 autorentzako lekua luke, baina aukera hau gauzatzeko lehendik
dauden 45 aparkalekuak kendu behar dira); eta bestea Baltegietan (gutxi gorabehera 180
autorentzako lekua). Aurrez egindako salbuespena aintzat hartuta, aire libreko aparkalekuari eutsi
egiten zaio, bide-eraztunari lotutakoari, bai eta Gipuzkoa etorbidearen ondoan dagoenari ere, eta
udala aztertzen ari den ekimenen bidez berori hedatzeko aukera ere badago; eta halaxe egin da
Olean eta industrialdeetan ere. Horrekin guztiarekin, gaur egungo hornidura handitu egiten da
(290 aparkaleku gehiago), eta proiektatutako etxebizitza berrien beharrei (210) eta txandakako
aparkalekuen beharrari erantzuten zaie, hirigunearen sarreran oso modu estrategikoan baitaude
beroriek; kontuan hartu behar da, gainera, proposatutako antolamendu berriak aire librean beste
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aparkaleku batzuk ere izan ditzakeela, errepideen ondoan. Horrez gain, Erregetxen lurpeko
aparkalekua antolatzeko aukera ere aintzat har daiteke.
Beraz, hirigunean mugikortasun-baldintzak nabarmen aldatzea adierazten du planak, eta beste
neurri batzuk hartuz are gehiago hobetu daiteke arlo hori, gainera. Alde batetik, Gabolatseko
zubitik Olaldeko igarobide berriraino hiriguneko ardatz nagusia oinezkoentzako gune bihurtzeaz
ari gara; bestetik, Deba bailarako bizikleta-bideari jarraipena emateko proposamenaz, hirigunetik
pasatzean aldi berean bestelako erabilerak ere barnean hartuta, bide-eraztuna deritzona erabiliz
horretarako; eta, azkenik, hirigunean zirkulaziorako abiadura orduko 30 kilometrora murrizteaz
(orduko 30 km-ko gune bat ezartzeaz), ibilgailuen mugikortasuna eta bestelakoena bateratzeko
eta zarata murrizteko xedez (ikusi zaratari buruzko azterketa, dokumentu honetako eranskinetan
datorrena).
Ekintza horiek guztiak dokumentu honetako III.3 planoan laburbildu dira.
Azkenik, udalerriko errepideen eta landa-bideen sarea finkatzea proposatu da, foru-sarea osatzen
duten errepideekin batera; berorien identifikazioa IV.2 planoan zehazten da, eta berorien
erabilera-baldintzak, titulartasuna, sakabanatutako baserrietarako sarbideak eta erabilerak
ezartzeko horietatik ondorioztatzen diren baldintzak, berriz, Hirigintza Arau Orokorretan arautu
dira.
II.9.7.- Espazio libreen sistema.
Egin den diagnostikoan nahiz Alkarrekin prozesuan udalerriari begira hautemandako beharren
artean, espazio publikoak hobetu beharra jaso da.
Bestalde, testuinguru horretan, argi ikusi da kontua ez dela kuantitatiboki handia izango den
eskaintza bat bilatzea, kalitatezko eskaintza bat egitea baizik; edonola ere, legeak eskatzen
dituen gutxieneko ratioei erantzun behar die eskaintza horrek.
Praktikan, errealitateak argi erakusten du ez dagoela berariaz izaera hiritarra duten espazio libre
nahikorik herritarren gozamenerako eta topagunerako; ez, behintzat, horretarako neurri egokiak
dituenik. Bi baino ez ditugu aipatuko: Plaza Zaharra eta Frontoi plaza, bakoitza 1.000 m2 baino
zertxobait handiagoa.
Abiapuntuko egoera konplexu horri erantzuteko, proposamen sendoa egiten du Plan Orokorrak:
hiru plaza handi antolatzea proposatzen du, gaur egungo hiri-ingurunearen barnean.
-

-

Plaza-izaeraz Erregetxeko aparkalekua berreskuratzen du, hiriguneko ardatz gisa
hartuta eta ekipamenduetarako eraikin bati lehentasuna emanez; berorren
perimetroan arkupe bat txertatuko litzateke, eguraldi txarra egiten duenerako babesa
emateko. Oinezkoentzako berreskuratutako gune hau Plaza Zaharrarekin bateratzea
lortu nahi da esku-hartze horren bidez; eta, aldi berean, lehendik dagoen eraikin bat
eraitsiz (Kalebarren 24ko eraikina), ibai aldera irekitzea aurreikusten da. Horrek 2.600
m2-tik gorako azalera lukeen espazio libre bat sorraraziko du.
Olaldean, hiri-ingurunearen hegoaldean eta Deba ibaira irekita, plaza berri bat
antolatzen du; udalerriko hiriguneak hegoaldera jarraitutasuna izan dezan laguntzen
du horrek, berorren bidez Deba ibaiaren ezkerraldean kokatutako eremuak txertatzen
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baitira bertan −Olea, Zeleta eta eskola-zuzkiduren ingurunea, eta Alde Zaharra−,
igarobide berri baten bidez berorietatik plazara sarbidea eginez. 1.200 m2 inguruko
azalera duen espazio libre bat ekarriko du horrek, eta ibaiertzean proiektatu den
pasealekuan zehar luzatuko da.
Gabolatseko zubiaren eta Deba ibaiaren ondo-ondoan, plaza berri bat antolatzen du
Kanoietan; ibaiaren ezker ertzean, hirigunearen iparraldean, zehazki. Hiru plazen
kokapena orekatuko litzateke horrela. 1.200 m2-tik gorako azalera duen espazio libre
bat ekarriko du horrek.

Udalerriaren ezaugarriak berritzeko eta berreskuratzeko prozesuan aldaketa garrantzitsua
adieraziko dute jarduketa horiek bakarrik ere.
Finkatu egiten dira, bestalde, Plaza Barrixa, Frontoi plaza eta Estaziño, Txurrukena, Atxuri,
Arrizabaleta eta Ezozia parkeak, besteak beste; eta, modu osagarrian, parke baten antolamendua
zehazten da Olean, Deba ibaiaren ondoan, osagarri modura.
Honako taula honetan deskribatzen diren inguruak ere espazio libreen sistema orokorraren
barnean sartzen ditu planak, hiri-ingurunean modu orekatuan banatuta, betiere, eta 26.506 m2-ko
azalera osoa hartuta.

EREMUA
EDO AZPIEREMUA

AZALERA
m2

EZOZIA

15.139

ERREGETXE

3.696

ALDE ZAHARRA

2.598

OLEA

2.571

ERLAEGIALDEA

2.502

GUZTIRA

26.506

Espazio libreen sistema orokorrerako legez eskatzen den gutxienekoak gaur egungo biztanle
2
bakoitzeko (4.000 biztanle inguru guztira) 5 m -ko zuzkidura ezartzen du, eta, bizitegi-izaerako
garapen berrietan, 25 m2 (s)-ko zati bakoitzeko beste 5 m2 erantsi behar zaizkio zenbateko horri.
Azken horiek guztira 21.703 m2(s) izango direnez, eskaria, esparru horretan, 4.341 m2-koa
litzateke; eta gaur egungo biztanleriaren araberako eskaria, berriz, 20.000 m2-koa litzateke.
Osotara, beraz, aintzat hartu beharreko gutxieneko erreserba 24.341 m2-koa litzateke.
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Sistema orokorren mailan, hortaz, antolatutako espazio libreen azalera osoak gutxieneko eskaria
gainditu egiten du %9an inguruan.
Modu osagarrian, Plan Orokorrak beste inguru batzuk ere kalifikatu ditu, askotarikoak, espazio
libreen tokiko sistemara zuzentzen direnak, eta auzo guztiei ematen diete zerbitzua beroriek.
Hurbiltasun-beharrei egokiro erantzuten dieten espazio libreetan azalera osagarria izatea
ekarriko luke horrek, beraz. Horien artetik, hauek aipatuko ditugu hemen: Sagar erreka
lorategia, Arrizabaleta parkea, Estaziño parkea, eskola-ingurunearen ataurreak, Santa Anan
proiektatu den eta Deba ibaiaren aurreko pasealekura hedatzen den plaza berria, Txurrekene
Behekoan kokatutako parkea, Atxuri plaza, Baltegietako Gabolats zubiaren ondoan
aurreikusitako plaza berria eta Kanoien parkea, berorren mugak berriro egokitu ondoren.
Espazio horiei oinezkoentzako ibilbideak, oinezkoentzako programatzen diren inguruak edo
lehentasunez oinezkoei zuzentzea proposatzen direnak erantsi beharko litzaizkieke, eta,
testuinguru horretan, bereziki haurren eta ahalmen urriko pertsonen autonomia bermatzeko
ahalegina egingo litzateke, Alkarrekin prozesuan berariaz planteatu denari jarraiki. Tokiko
sistema libreen arloan beharrezkoa den zuzkidura betetzen dela memoria honetako II.10.5
puntuan arrazoitzen da.
Modu osagarrian, lurzoru hiritarrezinean sustapen eta jabari publikoko baratzeak antolatzeko
2
aukera planteatu da. Ezozian kokatzea proposatu da, eta 5.000 m inguruko azalera hartuko
lukete.
Proposatutako espazio libreak II.1 eta III.1 planoetan identifikatu dira.
II.9.8.- Komunitate-ekipamendua.
Tokiko ekipamenduen zuzkidura garrantzitsua du udalerriak, eta, halaber, askotariko kulturajarduerak, gizarte-jarduerak, kirol-jarduerak... ditu. Lehenengo eta behin, horiek finkatu behar dira,
biztanleei eskaintzen zaizkien zerbitzuak bermatzeko.
Bigarrenik eta Alkarrekin prozesuan adierazi denez, zuzkidura horiei dagokien balioa eta probetxu
handiagoa emateko eta neurri batean beroriek berriro egituratzeko, hobetzeko edota hedatzeko
beharra sumatu da.
Horregatik, ezinbestekotzat jo da bertako inbentario batean zuzkidurak, horien euskarri diren
eraikinen egoera eta eskuartean dauden proiektu eta ekimenak biltzea. Lehen hurbilketa batean,
nahiko argi ikusten da hainbat jarduerak lokal berberak erabiltzen dituztela, eta beste batzuek
erabilera mugatua dutela; bestalde, horietako batzuen egoera nahiko eskasa dela ikusi da, eta
indarrean dauden Arau Subsidiarioetan antolamenduz kanpo uztea ere aurreikusi zen.
Egoera hori ikusita eta Plan Orokor honek hartzen duen denbora-tartea kontuan hartuta, irizpide
orokor gisa lehendik dauden ekipamenduen lursailak finkatzea planteatu da, salbuespenen bat
edo beste eginez, nahiz eta horien erabilerak berriro antolatzea ere gerta daitekeen.
Modu osagarrian, udalerrirako ekipamenduak hartuko lituzketen lursail eta eraikin berriak lortzea
ere planteatu da, hiria eraldatzeko proposatzen diren jarduketek emaitza horixe ekarriko bailukete.
Ildo horretatik, Erregetxeko plazaren aurrean antolatutako lursaila berariaz ekipamenduetara
zuzentzea aurreikusten da, eta xede horretarako 2.500 m2(s)-ko eraikigarritasuna gauzatzeko
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aukera ematen da bertan. Lurzati horrek hainbat erabilera izan ditzake, besteak beste: eguneko
zentroa, tokiko musika-eskola, zuzkidura-bizitokiak, etab.
Olaldea eremuaren antolamenduan sartzen den behe-solairuko lokalen bat ekipamenduetara
ere zuzendu daiteke, eta, horrez gain, gaur egungo Zahar Etxea handitzeko aukera ere
proposatu da Atxurin. Gainera, Olean espazio libreetara zuzentzen den lurzoruan, ibaiarekin
lotutako kirol-erabilerak ezartzea ere planteatu da (piraguismoa).
Hirigintza estandarrei buruzko 123/2012 Dekretuaren 2. xedapen gehigarrian eskola-hornidura
publikoaren arloan xedatzen denari erantzuten diola Plan Orokorrak ere justifikatu da hemen;
xede horretara 9.000 m2-ko gutxieneko azalera zuzentzea eskatzen da xedapen horretan.
Horrela, Estaziño eta Santa Ana eremuetan, hurrenez hurren, 7.807 m2-ko eta 2.204 m2-ko
azalerak aurreikusi dira, ekipamenduen sistema orokorrean txertatuta, eta horien baturak
eskatzen den estandarra gainditu egiten du.
Horrez gain, epe erdi edo luzera gaur egungo hilerria lekuz aldatzea planteatu da; hilerriak
hartzen duen lurzorua libre geldituko litzateke horrela, eta, besteak beste, irakaskuntzazuzkiduren beharrei erantzuna emateko eskuragarri geratuko litzateke. Horren ondorioz, Plan
Orokorrak hilerria kokatzeko beste gune bat aurreikusten du: 6.000 m2 inguruko lurzorua legoke
horretarako, Ezoziko futbol-zelaiaren ondoan, hegoaldera. Bestalde, egungo hilerria hedatzeko
proposamena, indarreko Arau Subsidiarioek aurreikusten dutena, baztertzea dakar aukera horrek.
Horrekin guztiarekin batera eta gaur egungo instalazioei probetxu hobea ematearekin batera
(kiroldegiaren estalkia berritzea, kanoien parkeko kirol-pistak...), ekipamenduen kokapena berriro
antolatu ahal izango da udalerrian, herritarrei zerbitzu hobea eman ahal izateko eta gizarte-,
laguntza- eta kultura-jardueren (ekimen publikokoak nahiz pribatukoak), irakaskuntza-jardueren,
kirol-jardueren eta oro har aisialdiarekin lotutako jardueren funtzionamendu egokia bermatzeko.
II.9.9.- Hiri-zerbitzuen azpiegiturak.
Udalerriak dituen zerbitzu-azpiegituren sarearekin lotuta, ez da hauteman eskari edo gabezia
esanguratsurik.
Ur-horniduraren barnean, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren aldeko txostena jaso da, eta
proposatzen den garapenerako ur nahikoa dagoela azaltzen da bertan; eta, oro har, gaur egungo
hiri-sarea hobetzea planteatzen da, Amillagara ere luzatzeko eta landa-inguruaren hornidurabaldintzak hobetzeko; gainera, lehendik dauden ur-bilguneen sistema berreskuratzeko aukera
ere planteatu da.
Ur zikinen sareari dagokionez, pixkana tokiko sarea berritzea proposatu da, eta hirigintzako
jarduketak aukera ematen duen tokietan, euri-urak eta hondakin-urak bereizteko sistema bat
ezartzea aurreikusten da; aldaketa hori egin ezin den tokietan, gaur egungo sareei eutsiko zaie,
azken zatietan gainezkako isurbideetatik pasaraziz. Ildo beretik, hiri-sarea hirigunetik gertueneko
baserrietara hedatzeko aukera ere balioetsiko da.
Energia elektrikoaren arloan, gaur egungo sarea finkatzen da, nahiz eta transformazio-zentro
berriak ezartzeko beharra eta gaur egungo aire-lineetatik doazen zati batzuk lurperatzeko beharra
ere sor daitekeen.
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Kale-argiteriari dagokionez, tokiko sare eraginkorragoa ezarriko da, eta “smart cities” programa
beste zerbitzu batzuetara ere hedatuko da.
Telekomunikazioen arloan, azpiegiturak bateragarri eginez sinergiak bilatzeko ahalegina egingo
da. Ildo beretik, udalerrian antenen ezarpena eta, bereziki, telefonia mugikorreko zerbitzuena
arautzeko esku hartuko da. Xede horretarako planak eta ordenantzak sustatzen badira, horiek
onartu aurretik arlo horretan eskumena duen administrazioaren irizpenaren menpe jarriko dira
(Industria, Energia eta Turismo Ministerioa).
II.9.10.- Ibai-ibilguak.
Planak ibai-ibilguen balioa azpimarratu nahi du, uren kalitatea hobetuz eta ibaiertzak
lehengoratuz; horretarako, batez ere lurzoru hiritarrezinean baina baita hiri-ingurunean ere esku
hartzeko hainbat neurri ezartzea proposatzen du.
Aintzat hartu diren aukerak aztertu ondoren eta URArekin ados jarri ondoren, hiri-ingurunean ez
esku hartzeko aukera nahiz 2006an idatzitako proiektuan planteatutakoa aintzat ez hartzea
proposatu da, eta uholde-arriskua murriztuko duen eta aldi berean hirigunea Deba ibaialdera
irekitzea ahalbidetuko duen irtenbide bat aukeratu da. Horretarako, alde batetik, Olea, Igareta
eta Olabarrenako presak finkatzea proposatu da, eta azken bi horien altuera jaistea, hiru
helburu lortzeko: uholde-arriskua murriztea, faunaren igarobidea erraztea eta hiriguneko urxaflei eustea; eta, bestetik, Errekaldetik Santa Anara bitarteko igarobidea eta Gabolatseko
zubia ordezkatzea proposatu da, elementu berrietan ibilguan pilareak ezartzea saihestuz.
Horrez gain, Deba ibaiaren ertzetan lehendik dauden askotariko industria-eraikinetan esku
hartzea planteatu da, batzuetan gaur egungo lerrokadurei eutsiz eta beste batzuetan
ibaiarekiko nabarmen atzera eramanez; horrela, ibaiertzetako pasealekuak zabaldu egin dira
horretarako aukera zegoenean. Horrez gain, urbanizazioaren mugetan eta, oro har, zubietan
(Olaldea, Kanoiak, Amillaga), bai malden aurrean eta bai uholde-arriskuaren aurrean
babesgarriak gauzatzea aurreikusi da, gune horiek babesteko; eta, horrekin batera, zubi edo
igarobide berriak ezartzea aurreikusten den tokietan (Baltegieta, Olaldea...), sestrak gorantz
doitzea proposatu da, edota zubietarako irtenbide modura geometriak, lauzen ertzak edo
eraikuntzako beste aukera batzuk erabiltzea, berorien azpitik ur-xaflaren igarobidea errazteko.
Modu osagarrian eta hiri-ingurunea berritzeko proposatzen diren esku-hartzeen emaitza gisa,
planak Deba ibaialdera irekitzen diren hiru plazaren antolamendua hartzen du barnean
(Olaldea, Erregetxe eta Kanoiak), bai eta eskuin ertzean Oleako zubiraino doan pasealekua
ere, Santa Ana kaleari jarraipena emanez; azken pasealeku hau urari beheiti luzatzeko aukera
ere izan daiteke, Soraluze-Placencia de las Armasko udalerrirako eta Uholde Arrisku Potentzial
Esanguratsuko Eremuarekin lotuta URAk azkenean landu dezakeen proiektuaren arabera.
Oro har, lehendik dauden eraikinei eta urbanizazioari ahalik eta kalte gutxien egitea lortu nahi
da, eta, beraz, lehentasuna eman zaio helburu horri, jabari hidraulikoa errespetatzea eta
araudiaren eta aplikazio-plangintzen arabera uholde-arriskua minimizatzea galarazi gabe,
betiere.
Proposamen honen emaitzak argitzeko xedez, plan honetan txertatu den IV.4 planoa landu da,
eta, bertan, 500 urteko birgertatze-aldirako uholde-orbana nola murrizten den adierazten da.
Zehazki, hartu diren neurriek bizitegi-garapen berrien xede diren eremuetan (Olaldea, Txurruka,
Kanoiak) uholde-arriskua saihesteko aukera ematen dutela ikusten da.
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Bestalde, 500 urteko birgertatze-aldirako uholde-orbanak GI-627 errepideari eta industrialdeei
(Mendizabal, Amillaga...) eragingo diela ikusten da; eta planean, gutxienez 100 urteko
birgertatze-aldiko uraldiak saihesteko neurriak aurreikusten dira hiri-eraldaketaren xede den
industrialdean (Amillaga).
Gainera, planteatutako neurrien osagarri litzatekeen beste bat ere har liteke, uholde-arriskua
nabarmen murrizteko, batez ere Alde Zaharrean eta haren inguruan. Zubi Nagusia ordezkatzea
litzateke, nahiz eta, kultura-ondare gisa duen balioa ikusita, oraingoz babestea planteatu den.
Egin diren azterketa hidraulikoen arabera, zubiak neurri handiko pilare bat izateak presa-efektu
garrantzitsua adierazten du uraldi garaietarako.
II.9.11.- Aukeratutako irtenbideen justifikazioa.
Udalerriko Arau Subsidiarioak berrikusteko sumatutako premiari erantzuna emateko udalakordioan oinarrituta garatu den prozesuaren emaitza dira hartutako irtenbideak, eta prozesu
horretan bertan, berorren inguruko eztabaidan, herritarren ekarpenetan eta arlokoetan, eta
horiek guztiak dokumentu honetan koordinatu eta txertatzeko ahalmenean justifikatzen dira.
Prozesuan zehar planteatutako irizpide eta helburuei egokitutako erantzuna ematen dietelako
ere justifikatzen dira, eta, bereziki, jarraitu beharreko 2014ko uztaileko plangintzaren irizpide,
helburu eta irtenbideak berresteko akordioari erantzuten diete.
Hirigintzaren ikuspegitik nahiz ingurumenaren ikuspegitik ere justifikatzen dira, ingurumeniraunkortasunari buruzko txostenean (Plan Orokor honetako A.3 dokumentua) ere jasotzen
denez.
Xede horretarako espezifikoki egindako azterlanaren arabera (Plan Orokor honetako C
dokumentua), berorren bideragarritasunaren ikuspegitik ere justifikatzen dira.
Eta, azkenik, Soraluze-Placencia de las Armasko udalbatzaren onespenaren bitartez
berrespena jasotzen badute ere justifikatuko dira.
Eta, azkenik, behin betiko onespenaren ondorioz justifikatzen dira.
II.10.- Proiektua garatzea eta gauzatzea.
II.10.1.- Hirigintza-eremuen mugaketa.
Udalerriaren hiri-ingurunearen multzo osoaren barnean (lurzoru hiritarrek osatua), hainbat
hirigintza-eremu identifikatzen eta mugatzen ditu planak, berorietan planteatzen diren hirigintzaproposamenak argiago eta sistematikoago azaldu ahal izateko. Salbuespenen batean,
mekanismo hori erabili da lurzoru hiritarrezinerako ere.
Hirigintza-proposamenak zehazteari eta azaltzeari begira, lurralde-eremu autonomoak dira, eta
batez ere honako irizpide hauek bere osotasunean aintzat hartuta egin da mugaketa:
*
*
*

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aginaga-Maltzaga
Amillaga
Ezozia
Mendioala Industrialdea
Ezozibidea
Gabolats
Loralde
Arraikua
Erregetxe
Estaziño
Alde Zaharra
Santa Ana
Zeleta
Olaldea
Olea
Mendizabal
Saloguen
Txurrukena Goikoa
Txurrukena Behekoa
Errekalde Goikoa
Errekalde Behekoa
Erlaegialdea
Atxuri Errabala.
Baltegieta-Zupidebarrena.
Kanoiak.
Baltegieta-Iturburua
Sagar erreka.
Sagarraga
Ugarroa

Lurzoru hiritarrezinean kokatutako beste eremu bat ere erantsi behar zaie horiei:
*

LHE 1

Hilerri berria.

Horrez gain, berorien mugaketa “II.4. Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza-eremuen mugaketa
(hirigunea)” planoan adierazi da, eta azkena aipatu den kasu horretan, Arau Partikularretan
txertatu diren grafikoetan.
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II.10.2.- Plangintza udalerri mugakideekin koordinatzea.
Udalerri berean integratutako lurren multzoak osatzen du Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
eremua, eta plan hori onartzetik eratorritako ondorioak –betebeharrezkotasuna,
nahitaezkotasuna, etab.- ezingo dira beste herrialde batzuetara zabaldu.
Baina, zenbait kasutan, zaila izaten da lurraldearen errealitatea bera, etenik gabeko osotasun den
heinean, udalerri bateko edo beste bateko muga administratiboak bezain zurruna eta itxia den
zerbaitetan lotzea eta sailkatzea.
Horregatik dira garrantzitsuak lurralde-antolamenduko tresnak eta, bereziki, Lurralde
Antolamenduaren Gidalerroak eta Lurraldearen Zatiko Planak, horietako erabaki eta
proposamenek udalerriaren mugak gainditzen baitituzte.
Beraz, udalerrien ertzen hirigintza-antolamenduaren zehaztapenak nahiz proposamenak
gauzatzeak koordinazio- eta lankidetza-jarrerak eskatzen dituzte, kasu bakoitzean eragiten dieten
udalbatzen aldetik.
Kasu honetan, Soraluze-Placencia de las Armasko udal-barrutia da plan honen erreferentziaesparrua, eta, lehen adierazi den bezala, hura onartzeak dituen ondorioak ez dira hedatuko
udalerriaren mugetatik harago.
Bestalde, lurraldearen osaketa, kokapena, hiri-ingurunearen baldintzatzaileak eta abar kontuan
hartuta, ez da beharrezkoa izan mugakide dituen udalerrietako plangintzekin (Elgoibar, Eibar eta
Bergara) koordinatzeko neurri bereziak hartzea, halakorik egitea eskatzen duen gai edo auzirik ez
baitago.
Lurraldearen antolamendurako indarrean dauden tresnetan biltzen diren zehaztapenak ere
barnean hartzen ditu planak, bai eta errepideen foru-sarea ere; eta horiek guztiak, osotara,
Soraluzeko hiri-antolamendua udalerri hori barnean hartzen duen lurralde-esparruan txertatzeko
mekanismoak dira.
II.10.3.- Hirigintza-sailkapenaren esparruko irizpideak, helburuak eta proposamenak. Lurzoru
hiritar gisa sailkatutako lurretan planteatutako hirigintza-garapenei lotutako eskubide eta
betebeharren erregimena.
A.- Soraluzeko lurraren bilakaeraren eta okupazioaren estrategia.
Garapen eta bilakaera-prozesu konplexu eta luze baten emaitza da Soraluzeko udalerria gaur
egun; eta, besteak beste, prozesu horren emaitza da gaur egungo hiri-ingurunea.
Planak, neurri handi batean hiri-ingurune hori finkatzeaz gain, bertako zenbait inguru berritzeko
eta berroneratzeko jarduketak proposatzen ditu. Eta ez du aurreikusten nekazaritza- edo
natura-ingurunera hedatzea ekarriko duen jarduketarik.
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Hiriaren ikuspegitik dauden behar eta eskariei gaur egungo egituraren barnean erantzuten dien
lurraldearen garapen-eredua adierazten du horrek guztiak, eta, udalerriko lurren hirigintzasailkapenari dagokionez, berariaz bi lur mota bereizten ditu (hiritarra eta hiritarrezina),
ondorengo ataletan adierazten diren terminoetan eta irismenarekin.
B.- Lurren hirigintza-sailkapena.
2006ko ekainaren 30eko Legeak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, xedatutakoari
erreparatuta, udalerriko lurrak ondoren azalduko diren irizpideen arabera sailkatzea eta lur
horiek lur mota desberdinetan txertatzea proposatzen da.
a) Lurzoru hiritarra.
Lurzoru hiritar gisa sailkatzen dira aipaturiko legean lur mota horretakotzat jotzeko xedatutako
baldintzak betetzen dituztenak.
Lur horiek Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuan biltzen diren “II.3. Lurzoruaren
sailkapena (udalerria)” eta “II.4. Lurzoruaren sailkapena. Hirigintza-eremuen mugaketa
(hirigunea)“ planoetan jasotakoak dira zehazki.
Osotara, 376.596 m²(l)-ko azalera dute. Azalera hori udalerri osoaren % 2,67 da.
Gainera, lege horretan bertan xedatutakoaren arabera, lur mota horren barruan, ondoren
azalduko diren bi kategoriak bereizten dira. Hori bai, horiek identifikatzea antolamendu
xehatuaren zehaztapenaren esparruan egin beharreko lana da, eta horrexegatik egiten da plan
honetan bertan, antolamendu hori finkatzen den kasuetan. Garapen-plangintza formulatzea
aurreikusten den kasuetan, berriz, haren zehaztapena garapen-plangintza horri lotzen zaio.
Honako hauek dira kategoria horiek:
*

Lurzoru hiritar finkatu gabea.
Aipaturiko legean kontu horren inguruan xedatutako baldintzak betetzen
dituztenak sartzen dira lurzoru mota eta kategoria honetan. Berorren barruan,
lurzoruen bi azpikategoria hauek bereizten dira:
-

Urbanizazio finkatuaren gabeziagatik edota gutxiegitasunagatik finkatu
gabeko lurzoru hiritarra.
Lurzoru mota eta kategoria horretan sartzen dira, lurzoru hiritar gisa
sailkatzeko behar diren baldintzak eta, besteak beste, lehen aipaturiko legeko
11. artikuluko 3.b.1 atalean xedatutako eskakizunak betetzeaz gain, haietan
aurreikusitako antolamendua gauzatzeko xedeetarako jarduketa integratuko
eremuetan sartzen diren lurrak.
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Plan honek horrela sailkatu eta kategorizatu ditu “25. Kanoiak” eremuko lurrak.
Halaber, lurzoruen azpikategoria horretan bertan sartuta ulertuko dira hainbat
lurzoru, plan hau garatzeko sustatuko den plangintza xehatuak hala eskatzen
duenean. Zehazki, horrelako plangintza formulatzea aurreikusten da "2.
Amillaga" eta "14. Olaldea" eremuetan eta "22.1 Zahar Etxea" azpieremuan.
-

Eraikigarritasun haztatua handitzeagatik finkatu gabeko lurzoru hiritarra.
Lurzoru mota eta kategoria horretan sartzen dira lurzoru hiritar gisa
sailkatzeko behar diren baldintzak eta, besteak beste, lehen aipaturiko Legeko
11. artikuluko 3.b.2 atalean xedatutako eskakizunak betetzen dituzten lurrak.
Modu osagarrian eta jakineko lur batzuk lurzoru mota eta azpikategoria
honetan sartzeko xedez, besteak beste esku hartzeko honako irizpide hauek
aintzat hartzea proposatzen da:
.

.

.

Aurreko azpikategorian sartzeko behar diren baldintzak betetzen ez
dituzten lurretan eraikigarritasun haztatua handitzea eragiten duen
hirigintza-aurreikuspen orok lurzoru mota eta azpikategoria honetan
sartzea justifikatzen du.
Eraikigarritasun haztatuaren gehikuntza sestra gainean zein azpian
gerta daiteke. Horrela, soto kopurua handitzea aurreikusten den
guztietan gertatuko dela hori ulertzen da.
Halaber, erabilera-aldaketaren kasuan, erabileren haztapen-koefizienteak
aplikatzetik ateratzen dena bete beharko da.

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

Plan honek berariaz horrela sailkatu eta kategorizatu dituen lurzoruak.
Hauexek dira, zehazki:
*
*
*

"a.2.1/19" lursaila ("19. Txurrukena Behekoa" eremua).
"21.1 Txurruka" azpieremua.
“a.2.1/26” lursaila, 26. eremua.

.

Berorren garapenean sustatuko den plangintza xehatuan horrela
kategorizatzen diren beste lurzoru batzuk.

.

Indarreko plangintzan xedatutakoaren arabera, eraikigarritasun
haztatuaren aipaturiko gehikuntza eragiten duten hirigintza-jarduketen
xede diren beste lur batzuk.
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Lurzoru hiritar finkatua.
Lurzoru mota eta kategoria horretan sartzen dira ondoren azalduko diren
egoeretakoren batean dauden lurrak:
-

-

-

-

-

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

Beste modu batean esanda, lurzoru-kategoria horretan sartzen dira lurzoru hiritar
gisa sailkatzeko behar diren baldintzak betetzen dituzten lurrak, baina ez
urbanizazio finkatuaren gabeziagatik edo gutxiegitasunagatik nahiz eraikigarritasun
haztatuaren gehikuntzagatik finkatu gabeko lurzoru hiritar gisa kategorizatzea
justifikatuko luketenak.
Plan Orokor hau eta berorren garapenean sustatu beharreko plangintza xehatua
onartzeko unean baldintza horiek betetzen dituzten lurrak ofizialki eta araudiaren
ikuspegitik motan eta kategoria horretako lurzorutzat hartu behar dira une horretatik
aurrera.
Lurzoru hiritarraren kategorizazioa Plan Orokor honetako III.2 planoetan adierazi da.
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Lurzoru hiritarrezina.

Lurzoru hiritarrezin gisa sailkatzen dira Plan Orokor honetako “4. Planoak” dokumentuko “II.3.
Lurzoruaren sailkapena (udalerria)” planoan modu horretan identifikatutako udalerriko lurrak.
13.711.513 m²(l)-ko azalera dute osotara. Azalera hori udalerriaren % 97,33 da guztira.
C.Lurzoru hiritarretan planteatutako hirigintza-garapenei lotutako
betebeharren erregimena. Urbanizazio-kargak. Haien eta hauen irismena.

eskubide

eta

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

Planteatutako garapenak gauzatzeko sekuentzia eta estrategia, arreta bereziki jarduketa
integratuen xede izan behar dutenetan jarrita.
Helburu nagusia planteatutako proposamenen garapen- eta gauzatze-prozesuak
denboraren, ekonomiaren, hirigintzaren eta abarren ikuspegitik programatzeko irizpideak
zehaztea da, arlo horretan jarduketa integratuen xede izan behar dutenei nahiz egituraizaerako zuzkidura publikoko proiektatuei (bide-azpiegiturak, hiriko zerbitzuenak,
ekipamenduenak, etab.) arreta berezia jarrita.
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Hori bai, oro har, aipaturiko jarduketa integratuko eremuen mugaketa zehatz eta ofizialak ez
du egiturazko antolamenduaren mailarik, inola ere.
*

Udalerriko sistema orokorren sarea garatzeko eta gauzatzeko sekuentzia eta estrategia,
dagokion kasuan, gauzatze-eremuetan txertatzeko edo sartzeko jarraibideak barne, bai
berorien programazioen xedeetarako eta bai horien eraginpeko lurrak eta obren gauzatze
eta ordainketa lortzeko.
Ildo horretatik, arreta berezia jarri behar zaie udalak “15. Olea” eremuan zehaztutako “F.1.
Hiriko espazio libreak (SO)” eremu globalean txertatzen diren jabetza pribatuko lurrak lor
ditzan planteatutako aurreikuspenei; eta planean aurreikusten diren hiri-inguruneko bizitegigarapen berrekin horiek hirigintzaren ikuspegitik duten lotura ere oso aintzat hartu beharko
da. Zehazki, honako koadro honetan jasotzen diren hirigintza-garapenekin lotuta egongo
direla aurreikusten da, bertan adierazi diren ehunekoetan, zehazki.

PARCELA - ÁMBITO SUBÁMBITO
Ámbito "14. Olaldea"
Parcela "a.2.1/19"
Subámbito "21.1 Txurruka"
Subámbito "22.1 Asilo"
Ámbito "25. Cañones"
Parcela “a.2.1/26”
Total

EDIFICABILIDAD PONDERADA
-m²(t-VPO)- (s.r., sin garajes)
14.270
720
5.312
1.440
15.120
1.280
38.142

PORCENTAJE -%37,41
1,89
13,93
3,77
39,64
3,36
100

SUPERFICIE –
m²(s)962
48
358
97
1.019
86
2.571

Espazio libre horren aurreikuspenaren bidez, bizitegi-garapen horien kasuan legeak
eskatzen duen hirigintza-estandarrari erantzuten zaio espazio libre orokorren arloan, eta
horrixe erantzuten dio lotura horrek.
*

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

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

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

*

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

*

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

*

Erabileren haztapen-koefizienteen zehaztapena, ondorengo
proiektuetan izan daitezkeen eguneratzeen kalterik gabe.
Geroago azalduko diren irizpideei erantzuten diete zehazki.

berdinbanaketa-
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D.- Izaera orokorreko urbanizazio-lanak gauzatzeko eta ordaintzeko irizpide orokorrak.
Oro har, indarrean dagoen hirigintza-plangintzan (Plan Orokor hau barne) planteatutako
hirigintza-jarduketak eta -garapenak kasu bakoitzean xedatutako hirigintza-betebeharrak
betetzeari lotuta daudela ulertu behar da, urbanizazio-lanak ordaintzeari eta, hala dagokionean,
gauzatzeari begira planteatutakoak barne.
Gauzatze-unitateetan txertatutako jarduketak eta garapenak direnez, betebehar horiek, beste
batzuen artean, indarrean dagoen lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 147. artikuluan eta
lege horretan bertan nahiz indarrean dauden beste xedapen batzuetan jasota dauden hirigintzakargei lotutakoak dira, bai eta arlo horrekin zerikusia duten gainerakoetan araututakoei
lotutakoak ere.
E.- Hirigintza gauzatzeko lurralde-eremuak.
a)

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

Kasu bakoitzean xede guztietarako haien barne dauden lurrek nahiz haiei
atxikitakoek eratutzat joko dira.

*

Eremu horietan sartzen dira edo horiei atxikitzen zaizkie kasu bakoitzean
planteatutako hirigintza-garapenari elkartutako lur guztiak, irabazizko
erabileretara edo zuzkidura publikotara zuzenduta dauden edo ez eta espazioan
duten jarraitutasuna edo desjarraitutasuna alde batera utzita.
Horrela, eremu horiei atxikita daude edota eremu horien barnean sartzen dira
aipaturiko garapenei lotutako zuzkidura publiko orokorretara eta tokikoetara
zuzendutako lur guztiak, lur horiek administrazioak hartzeko xedeetarako nahiz
dagozkien obrak gauzatu eta ordaintzeko xedeetarako direnean.
Zehazki, udalak eskura ditzan, espazio libre orokorretara zuzentzen diren lurrak
jarduketa integratuen programei eta zehazten diren zuzkidurakoei lotzen zaizkie,
Plan Orokorrean ezarritako baldintzetan, betiere.
Planteatutako helburuak lortzeak (arestian aipaturikoak barne) gauzatze-eremu
jarraituak nahiz etenkakoak mugatzea justifikatzen du edota justifikatu ahal
izango du.

*

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
2017ko otsaila

-49-

Zehazki, espazioan jarraipena duten nahiz jarraipenik ez duten lurzoru hiritarrak
direnean, aipaturiko eremuak dagozkien lurrak barne hartuta edo atxikita eratzen
dira. Erabaki egokiak plan honetan zehazten dira, edo hirigintza-prozesuaren
ondorengo faseetan hartu beharko dira, planteatutako helburuak lortu ahal
izateko soluzio baten edo bestearen egokitasunari erreparatuta.
“V.1. Hirigintza gauzatzeko baldintzak” planoan zehaztu dira grafikoki mugatuko
eremuak.
b)

Jarduketa Integratuko Eremuak (JIE)
Urbanizazio finkatuaren gabeziagatik edota gutxiegitasunagatik finkatu gabeko lurzoru
hiritar gisa sailkatutako lurrak hartzen dituzten eremuek osatzen dituzte.
Plan honetan ezarritakoaren arabera, "25. Kanoiak " eremua, aldi berean, jarduketa
integratuko eremu bat da, berorren ezaugarriak eta proposatutako garapenerako
baldintzatzaileak aintzat hartuta.
Horrez gain, plan honen garapenean susta daitekeen plangintza xehatuak jarduketa
integratuko beste eremu batzuk ere zehaztu ahal izango ditu horrelako plangintza
egitea eskatzen duten eremuetan (Amillaga, Olaldea, Zahar Etxea).

c)

Zuzkidura-jarduketen xede diren eremuak.
Eraikigarritasun haztatua handitzeagatik
sailkatutako lurrek osatzen dituzte.

finkatu

gabeko

lurzoru

hiritar

gisa

Hori bai, eremu mota horiei lotutakotzat jo behar dira bai lehen aipaturiko
eraikigarritasuna handitzearen eragin zuzena jasotakoak eta bai, indarrean dagoen
hirigintza-legedian nahiz Plan Orokor berrian bertan xedatutako irizpideekin bat
etorriz, aipaturiko handitzearekin lotutakotzat jo behar diren zuzkidura publikotara
zuzendutakoak edota elkartutakoak.
Plan honetan xedatutakoaren arabera, mota horretakoak dira eremu hauek:
*
"a.2.1/19" lursaila, "19. Txurrukena Behekoa" eremukoa.
*
"21.1 Txurruka" azpieremua.
*
“2.1/26” lursaila, 26. eremukoa.
*
Plan honen garapenean sustatuko den plangintzak zehazten dituenak.
*
Mota horretakotzat sailkatzeko eta kategoria hori emateko beharrezkoak diren
baldintzak betetzen dituztenak.
d)

Jarduketa isolatuko eremuak.
Lurzoru hiritar finkatutzat jotzeko behar diren baldintzak betetzen dituzten lurrek
osatzen dituzte.
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Zehazki, eremu horiei lotzen zaizkie lursailak orube izaera har dezan gauzatu behar
diren urbanizazio-obrek eragindako lursail guztiak, beste batzuen artean.
Horien mugaketa grafikoa eta berariazkoa lehen adierazitako moduan eragindako
lurren sailkapena eta kategorizazioa dakarten jarduketak zehazterakoan eta
identifikatzerakoan gauzatu behar da.
e)

Zuzkidura publikotara zuzendutako lurrak lortzeko desjabetze-jarduketak.
Desjabetze-bidez esku hartuko da administrazioak zuzkidura publikotara zuzendutako
lurrak lortzeko, indarrean dagoen legedian horretarako xedatzen diren kasuetan.
Zehazki, desjabetze bidezko esku-hartzeak proposatu dira honako kasu hauetan:
*
*
*
*
*
*

Loralde kalean kokatutako lursailak (2 eta 4 zenbakiak), "7. Loralde" eremukoak.
Kalebarren 24 kalean kokatutako lursaila, "9. Erregetxe" eremukoa.
Olea Auzoan, 2 zenbakian kokatutako lursaila, "15. Olea" eremukoa.
“F.1. Hiriko espazio libreak (SO)” eremu globalean txertatutako lurrak, "15. Olea"
eremukoak.
Atxuri kaleko 21 zenbakian kokatutako lursaila, "23. Atxuri-Errabala" eremukoa.
"LHE 1. Hilerri berria" eremua, osotasunean hartuta.

Gainera, adierazi denaren ildotik, desjabetzeetarako aurreikuspen horiek, kasuan kasu,
lur horiek planteatutako hirigintza-garapenari lotzeko beste batzuekin osatzen dira, eta,
zehazki, jarduketa integratuko eremuekin, gauzatze-unitateekin edota garapen horiekin
lotuta zehazten diren zuzkiduretarako jarduketekin.
Kasu horietan, gai horretan indarrean dauden legezko xedapenetan adierazten
denarekin bat etorriz
(2/2206 Legeko 187. artikulua etab.), udala (erakunde
desjabetzaile denez) jatorrizko jabearen posizioan subrogatutzat joko da, hirigintzagarapen horien esparruan.
f)

Gauzatze-unitateak eta jarduketa-sistemak.
Horien mugaketaren xedeetarako, 2006ko ekainaren 30eko lurzoruari eta hirigintzari
buruzko Legean xedatutakoaren arabera, Hirigintzako Jarduketa Programetan eta
hirigintza-plangintzan bertan erabakitakoa bete beharko da.

F.- Landa-lurzoruaren eta lurzoru urbanizatuaren egoerak.
2008ko ekainaren 20ko Lurzoruaren Legearen Testu Bateratuan xedatutako irizpideen eta
xedeen arabera, Soraluzeko udalerriko lurrak landa-lurzoruaren egoeran edo lurzoru
urbanizatuaren egoeran integratutakotzat jo behar dira
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G.- Erabileren haztapen-koefizienteak.
Indarrean den hirigintza-legediak erabileren haztapen-koefizienteak zehaztea aurreikusten du
hirigintza-antolamendu xehatuaren esparruan, eta, dagokionean, “berdinbanaketa-tresnek
eguneratu ahal izango dituzte”.
Kasu horretan, “3.1 Bideragarritasun ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa”
dokumentuan nahiz Plan Orokor honetako Hirigintza Arau Orokorretan azaldutako irizpideen
arabera zehaztea proposatzen da. Hona hemen horietako irizpide batzuk:
*

*

Egokitzat jotzen da jakineko erabilera mota bat erabiltzea kasu guztietan,
konparaziorako erreferente orokor gisa. Horretarako, ezinbestekoa izango litzateke
erabilera horren haztapen-koefizientea zehaztea eremu guztietan, hura antolatuta ez
duten eremuak ere barne hartuta.
Horrela, posible izango litzateke konparazio-azterketak eta balioespenak egitea,
izaera orokor handiagoz edo txikiagoz.
Kontu horri dagokionez, erreferentziazko erabilera hori araubide orokorreko babes
ofizialeko etxebizitzaren araubideari uztartutako hirigintza-eraikigarritasuna izan
daitekeela hartu dugu aintzat.
Oro har, haztapen-koefiziente horiek eguneratzeko proposamena egin da, betiere,
hori egiteko justifikazioa ematen duen inguruabarren bat badago (finkatutako
koefizienteak zaharkituta gelditu izana; udalerriaren egoera ekonomikoa edota
higiezinen egoera aldatu izana, etab.).

Premisa orokor horietatik abiatuta definitu ondoren, erabileren haztapen-koefizienteak ondoren
azaltzen den taula honetan jasotakoak dira. Plan Orokor honetako “3.1 Bideragarritasun
ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa" dokumentuan azaldutako irizpideen arabera
(ekonomikoak, etab.) zehaztu dira. Honako taula honetan zerrendatzen direnak dira:
ERABILEREN HAZTAPEN-KOEFIZIENTEAK.
ERABILERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOEKONOMIKOA
Etxebizitza
Erregimen Orokorreko BOE
Erregimen bereziko erkidegoko edota
udaleko erregimen tasatuko babestua
Sustapen librea.
Hirugarren sektorea
Industriala
Ekipamendu pribatua
Aparkalekua – Erantsiak
Etxebizitza babestuenak
Sustapen librekoak.

LURZORU
URBANIZATUAREN
ERAGINAREN BALIOA €/m2
271,10
416,66

HAZTAPENKOEFIZIENTEA

1,00
1,54

488,57
171,43
242,86
50,00

1,80
0,63
0,90
0,18

105,09
114,29

0,39
0,42
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H.- Urbanizazio-obretarako proiektuen modalitateak eta horiek formulatzeko irizpideak.
Proiektatutako urbanizazio-obrak zehaztu eta gauzatzeko behar diren proiektuak egiteko
irizpideekin osatzen dira aurreko aurreikuspenak, batez ere haiek eragindako eremuen
mugaketari dagokionez eta xede horrekin egin eta sustatu beharreko proiektu motaren
identifikazioari dagokionez.

Honako hauek dira xede horrekin sustatu beharreko proiektu motak:
*

2006ko ekainaren 30eko lurzoruari eta hirigintzari buruzko Legeko 194. artikuluan
araututako urbanizazio-proiektuak.

*

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

*

Aipaturiko legeko 195.2 artikuluan araututako gainerako obra-proiektuak.

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

Lurzoru hiritarrezineko esku-hartzeak.

Era berean, lurzoru hiritarrezinean, garapenari eta gauzatzeari dagozkien irtenbideak eta
kudeaketa-baldintzak definitzen dira, bai hilerri berri baten behin-behineko antolaketarako, bai
aisialdiko baratzeak prestatzeko; eta lurraldera sartzeko guneak (Ezozia eta San Andres) eta
landa-inguruari lotutako ezarpenak arautzeko baldintzak ere definitzen dira.
II.10.5.- Tokiko hirigintzako estandarrak betetzen direlako justifikazioa.
A.- Sarrera.
Zehazki, indarrean dagoen uztailaren 3ko 123/2010 Dekretuak, hirigintzako estandarrei
buruzkoak, xedatzen ditu estandarrak (6. artikulua).
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Dekretu horretan xedatzen denez, estandar horiek bete behar dituzten hirigintza-garapenak
finkatu gabeko lurzoru hiritarrean aurreikusten direnak dira, bertako bi kategorietan. Plan
Orokor honen esparruan, honako inguru hauetan aurreikusten diren garapenak dira:
*
*
*
*
*
*
*

"2 Amillaga" eremuan aurreikusten den industria-garapena.
"14. Olaldea" eremuan aurreikusten den bizitegi-garapena.
“25. Kanoiak” eremuan aurreikusten den bizitegi-garapena.
"19. Txurrukena Behekoa" eremuko “a2.1/19 lursailean aurreikusten den bizitegigarapena.
“21.1 Txurruka” azpieremuan aurreikusten den bizitegi-garapena.
“22.1 Zahar Etxea” azpieremuan aurreikusten diren bizitegi-garapena eta ekipamendugarapena.
26. eremuko “a21/26” lursailean aurreikusten den bizitegi-garapena.

Egiaz, "2. Amillaga" eta "14. Olaldea" eremuetan eta "22.1 Zahar Etxea" azpieremuan
antolamendu xehatua zehazteko plangintza bereziak formulatzea aurreikusten denez, berori
formulatu eta onartu ondoren soilik ezagutu ahal izango da behin betiko eta ofizialki zer
kategorizazio dagokien eremu eta azpieremu horietako lurrei, eta, zehazkiago, orduan jakingo da
ea lurzoru hiritar finkatu gaberik baden edo ez. Horrexegatik, plangintza berezi horretan aztertu
eta justifikatu beharko da estandar horien aplikazioa eta betearazpena.
Dena den, une hauetan eta eremu eta azpieremu horien baldintzatzaileak nahiz berorietan
plantatzen diren hirigintza-garapenak aintzat hartuta, horien eraginpeko lurrek finkatu gabeko
lurzoru hiritar kategorizazioa izateko baldintzak dituztela jo da (orientabide izaeraz behintzat).
Horregatik, hirigintza-estandar horiek bete beharko dituztela ulertzen da.
B.- Tokiko hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko irizpide orokorrak.
Zehazki, indarrean dagoen uztailaren 3ko 123/2010 Dekretuak, hirigintzako estandarrei
buruzkoak, xedatzen dituen irizpideak dira (6. artikulua, 7.a, 8.a...). Hona hemen horietako
irizpide batzuk:
*

Estandar jakin batzuk (espazio libreak eta berdeguneak) zehazteko eta betearazteko
erreferentziazko elementua, zehazki, kasu bakoitzean eraginpean hartzen den
eremuaren azalera da.

*

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

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

*

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

C.- Tokiko hirigintza-estandarrak betetzeari buruzko irizpide orokorrak Plan Orokor honetan.
Soraluzeko hiri-inguruneko (lurzoru hiritarrak dira guztiak) ezaugarri eta baldintzatzaile
askotarikoek −barnean hartuta beroren orografiari, dimentsionamenduari, jarraitutasun
materialari eta abarri buruzkoak− justifikatzen dute ingurune hori halakotzat hartzea, tokiko
zuzkidura publikoen antolamenduari eta tratamenduari begira eta estandar horiek betetzeari
begira.
Gainera, ezaugarri eta baldintzatzaile horiei esker, tokiko zuzkidura horiek soraluzetar guztiek
erabiltzeko moduan eta haien eskura daude, horien kokapena dena delakoa izanda ere.
Horregatik, tokiko hirigintza-estandarrak besteak beste ondoren ageri diren irizpide orokorrekin
bat etorriz betearaztea proposatzen du plan honek.
Alde batetik, hiri-ingurunearen multzo horretan hirigintza-estandar horiek modu globalean
betearaztea proposatzen du, hirigintza-garapen berrien xede diren eremuetan zuzkidura publiko
berrien antolamendu materiala egitea gerta badaiteke ere, baldin eta berorien ezaugarri eta
baldintzatzaileek horretarako aukera ematen badute.
Horrela, osotasunean hartuta, hiri-inguruneak osatzen duen multzo horretan, estandar horiek
betetzearekin lotutako eskakizunei erantzuten zaie.
Bestalde eta geroxeago azalduko badugu ere, plangintzako zenbait garapen berrirekin lotutako
zenbait zuzkidura-eskakizun garapen horietan sortuko diren eskubideen titularrei dagokien balio
ekonomikoa ordainduz betetzea proposatzen da.
Beraz, 123/2012 Dekretuko 7. artikuluan adierazten denarekin bat etorrita, diru-sarrera
ekonomiko horiek, besteak beste, honako xede hauetara zuzentzen direla ulertu behar da:
zuzkidura publikoetara zuzendutako lurrak udalak eskuratzeari dagozkion kostuen ordainketa
(Loralde kaleko 2 eta 4 lursailak; Kalebarrengo 24.a; Olea auzoko 2.a; Atxuriko 21.a; “15. Olea”
eremuko “F.1" eremu globaleko lurrak, etab.); lehendik dauden zuzkidurak berritzeko eta
hobetzeko obrak gauzatzea; etab.
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Esparru orokor horretan, tokiko hirigintza-estandar horiek betetzea proposatzen da, besteak
beste, honako irizpide hauek aintzat hartuta:
a)

Hirigintza-estandarrak betetzea “2. Amillaga” eremuan aurreikusten den garapenaren
esparruan.
Eremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori antolatzea
eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, estandar
horiek dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez
betearazi ahal izango dira.

b)

Hirigintza-estandarrak betetzea “2. Olaldea” eremuan aurreikusten den garapenaren
esparruan.
Eremuan sustatuko den Hiri Antolamenduko Plan Bereziari dagokio berori antolatzea
eta justifikatzea, berorren antolamendu xehatua zehazteko helburua hartuta.
Dena den, berorren ezaugarriak eta baldintzatzaileak zein diren ikusita, estandar
horiek dagozkien zuzkiduren antolamendu eta urbanizazio materialaren bidez
betearazi ahal izango dira.

c)

Hirigintza-estandarrak betetzea “19. Txurrukena Behekoa” eremuko “a.2.1/19” lursailean
aurreikusten den garapenaren esparruan.
Tokiko espazio libreen antolamendua eskatzen du proposatzen den antolamenduak; 30
2
m -ko azalera lukete gutxi gorabehera. Proposatutako garapenaren baldintzatzaileek
eragotzi egiten dute lursailean espazio libre horien antolamendu materiala. Estandar
hau berorri dagokion balio ekonomikoa ordainduz bete beharko da.
Aldi berean, antolamenduak lehendik dagoen hirigintza-eraikigarritasuna finkatzea
dakarrenez eta berori handitzea aurreikusten ez denez, ez da beharrezkoa tokiko beste
zuzkidura batzuk antolatzea, ez eta aparkalekua antolatzea ere.
Bestalde, indarreko estandarrari erantzuteko beharrezkoak diren zuhaiztiak landatzea
ahalbidetzen dute lursailaren ezaugarriek.

d)

Hirigintza-estandarrak betetzea “21.1 Txurruka” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Azpieremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek eragiten dute hirigintza-estandarrak
antolamendu materialaren bidez betetzea ezinezkoa izatea, aparkalekuei eta
landarediari buruzkoen salbuespen bakarrarekin.
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Azpieremuaren azalerari (1.952 m²) eta ondoriozko hirigintza-eraikigarritasunari [1.355
m²(t)] erreparatuta, espazio libretarako eta tokiko beste zuzkidura batzuetarako
hirigintza-estandarrak 293 m² eta 271 m²-ra iristen dira. Adierazitakoari erreparatuta,
bere balio ekonomikoa ordainduta bete behar da.
e)

Hirigintza-estandarrak betetzea “22.1 Zahar Etxea” azpieremuan aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Azpieremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek bidea ematen dute zenbait
hirigintza-estandar zehazki honako zuzkidura hauek antolatuz eta materialki
urbanizatuz betetzeko: aparkalekuak; landaredia.
Aldi berean, azpieremuaren azalera aintzat hartuta eta hirigintza-eraikigarritasuna
2
handitu egingo denez, gainerako hirigintza-estandarrak betetzeko 622 m -ko
azalerako zuzkidura publikoak antolatu beharko dira.
Zehazki azken zuzkidura publiko horiei dagozkien estandarrak betetzea ezinezkoa
gertatzen da eremuaren ezaugarriak eta baldintzatzaileak kontuan hartuta. Estandar
horiek dagokien balio ekonomikoa ordainduz bete beharko dira.

f)

Hirigintza-estandarrak betetzea “25. Kanoiak” eremuan aurreikusten den garapenaren
esparruan.
Eremuaren ezaugarriek eta baldintzatzaileek justifikatu egiten dute eta bidea ematen
dute zenbait estandar dagozkien zuzkidurak antolatuz eta materialki urbanizatuz
betetzeko.

g)

Hirigintza-estandarrak betetzea 26. eremuko “a.2.1/26” lursailean aurreikusten den
garapenaren esparruan.
Lursailaren ezaugarriak eta baldintzatzaileak aintzat hartuta, ezinezkoa da dagozkien
zuzkidurak antolatuz eta materialki urbanizatuz betetzea estandarrak, aparkalekuei
eta landarediari dagozkien estandarren kasua salbuespentzat hartuta, betiere.
Lursailaren azalera eta hirigintza-eraikigarritasunaren gehikuntza hurrenez hurren 182
2
2
m -koa eta 103 m (s)-koa izango dela kalkulatzen denez, estandar hauek betetzeko
2
48 m -ko azalerako zuzkidura publikoak antolatu beharko dira. Estandar horiek
dagokien balio ekonomikoa ordainduz bete beharko dira.

II.11.- Proposamenean aztertutako beste alderdi batzuk.
II.11.1.- Paisaia.
Izaera bereziko paisaiarik katalogatu ez bada ere, dokumentu honek bertako inguru
kakumenalak nabarmentzen ditu, paisaiaren ikuspegitik babestu beharreko lurraldetzat hartuta;
eta, xede horretarako, paisaia babesteko eremuak identifikatzen ditu, baldintzatzaile gainjarri
maila emanez.
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II.11.2.- Eraikuntza landa-ingurunean.
Landa-inguruneko eraikuntza- eta erabilera-baldintzak arautzen ditu planak, eta, bereziki,
ingurune hori ustiatzearekin, berorrek eskatzen dituen zuzkidurekin edota inguru horretan egoki
direnekin lotutako eraikuntza-baldintzak arautzen ditu.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin bat etorriz,
dokumentuak debekatu egiten du lurzoru hiritarrezinean nekazaritza-ustiapenei lotuta ez
dauden etxebizitzetara zuzendutako eraikin berriak ezartzea. Ildo horretatik, 82/1998 Foru
Dekretuan, azaroaren 24koan, lurzoru hiritarrezinerako baimenak eta lizentziak emateko
jarduketak koordinatzeari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, udalek, behar den lizentzia
eman baino lehen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako Sailari txosten bat eskatu
beharko diote, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapen batekiko lotura eta garatuko den
jarduerarako proposatutako eraikinaren egokitasuna balioetsiko duen txostena.
Lehendik dagoen baserrian, eraikuntza- eta erabilera-baldintzak arautzen dira, berori
finkatzeko, handitzeko edo berria ezartzeko egoki diren arauak zehaztuta eta, betiere,
nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretarako edo landa-ingurunean baimendu daitezkeen
beste batzuetarako badira; horien barnean hartzen da lehendik dagoen baserrian etxebizitza
autonomoak ezartzeko aukera ere, dagokion balioa eman ahal izateko. Testuinguru horretan,
baserri bakoitzeko bi etxebizitzetara mugatzen da haien gehieneko erabilera-intentsitatea, eta
2
600 m (t) baino gehiagoko eraikigarritasuneko eraikin nagusia duten baserrietan gehienez hiru
etxebizitzetara gaitzea ahalbidetuko da.
II.11.3.- Zarata.
Egin den prozesuaren ondorioz landu den proposamenak hobetu egingo du gaur egungo
egoera, sor daitezkeen hots-inpaktuei dagokienez; izan ere, motordun ibilgailuen zirkulazioa
murriztea eta motorrik gabeko zirkulazioa handitzea espero da, bai eta oro har ingurumenkalitatea hobetzea ere, horixe sustatzen baitu proposamenak.
Jarduera ekonomikoak hartzeko xedea duen lurzorua ez da gehitu, eta gaur egun Olaldean eta
Txurrukan industria-erabileren eta bizitegi-erebileren artean sortzen diren hotsen gatazka
murriztu egingo da.
Bestalde, planean ez da aurreikusten komunikaziorako azpiegitura berririk udalerrian,
Irukurutzetako biribilgunea salbu; ingurabidean ibilgailuen abiadura minimizatuko da berorren
bidez, eta, beraz, dagokion hots-inpaktua murriztu egingo da.
Egindako zarata-mapako eta eragin akustikoen azterketako ondorioak ikusita (3. eranskina),
Soraluze-Placencia de las Armasko hiri-ingurunean gai honen esparruko indarreko legezko
xedapenetan zehazten diren helburu akustikoak neurri handi batean betetzen direla ondoriozta
daiteke. Dena den, kontuan izan behar da, 213/2012 Dekretuan xedatzen denarekin bat etorriz,
ezin dela etxebizitzetarako eta abarretarako eraikinetarako lizentziarik eman kalitate akustikoko
helburuak betetzen ez badira, salbuespentzat hartuta, besteak beste, babes akustiko bereziko
eremuak.
Eta gutxieneko edukia ere zehazten da:
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Eremuaren zedarriztapena.
Zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa.
Dagokion eremuko planaren zehaztapena.

Horrela, Plan Orokorrak “21.1 Txurruka” azpieremuan eta “25. Kanoiak” eremuan bizitegigarapenak aurreikusten ditu, eta, beraz, aplikagarri diren baldintzatzaile akustikoei erantzuna
eman ahal izateko, ezinbestekoa da azpieremu eta eremu horiei babes akustiko bereziko
eremu izendapena ematea, biak ondo bereizita, Eragin Akustikoari buruzko Azterketan (4.
eranskina) jasotzen denaren ildotik.
Bestalde, grafikoki “IV.2 Zonakatze akustikoa” planoan adierazten diren eremu akustikoak
identifikatzen ditu, eta, “CS. 10 Eremu akustikoak” baldintzatzaile gainjarria ere identifikatzen
du, behar den araudia ere xedatuz.
II.11.4.- Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak.
IHOBEK 1998an egindako EAEko Kokapenen Inbentarioa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak
dituzten kokapenena, eta 2014ko urtarrilean eguneratutako IHOBEren datu-baseko informazio
kontuan hartuta, denboran zehar gizakiak eman dien erabileragatik lurzorua kutsatzen duten
edo kutsa dezaketen jarduerak dituzten ingurune edo eremuak identifikatu dira.
Lurzorua ez kutsatzeko edo kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legeak dioena,
urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuak, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta
lurzoru kutsatutzat emateko irizpideak eta estandarrak xedatzen dituenak, dioena, eta
dagozkien jarduketa-planek zehazten dutena kontuan hartuta, aurrez adierazitako toki horietako
edozeinetan erabilera aldatzeko edo kutsadura eragin dezakeen jarduera bat utzarazteko,
aurrez ustiapenari dagokion azterketa egin beharko da. Nahitaezkoa izango da ikerketa hori,
lurzoruaren kalitatea zehaztu eta kutsatutzat, eraldatutakotzat edota eraldatu gabekotzat
jotzeko, aipatutako legeak xedatzen duenaren arabera; bai eta arlo horretan indarrean dagoen
legediaren bat etorrita inguru horietan jarduteko ere. Horrez gain, eremu horiek berreskuratu
beharra eta ingurumenaren ikuspegitik beren eremuan txertatu beharra ere planteatu da,
betiere berorietako jarduerak amaitutzat jo ondoren.
Soraluze-Placencia de las Armasen, kutsatuta egon daitezkeen 95 kokaleku jaso dira
inbentarioan; 4. eranskineko zerrendan ageri dira beroriek.
Inbentarioan identifikatutako lurzoruetan, dokumentuak finkatu egiten ditu eremu horietan
indarrean dagoen plangintza orokorraren zehaztapenak, eta horietako batzuk eraldatzea
aurreikusten da; edozein kasutan, gai horretan aplika daitekeen arloko legedian xedatutakoa
bete beharko dute jarduketa horiek.
Lurzoru hiritarrezineko hainbat eremuren ingurumen-hobekuntza ere berariaz aurreikusten du
dokumentuak.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak (lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioa, IHOBErena) arloan indarrean dagoen legedian
aurreikusitako ikerketa-, kontrol- eta tratamendu-prozesuen baitan jarriko dira lurzoruaren
kalitatea ezagutu eta kontrolatzeko xedez, kasuan-kasuan planteatzen den erabilera-aldaketa
gauzatzeari ekin baino lehen. Ikerketa, lehen aipaturiko legeak xedatutakoaren arabera,
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ezinbestekoa da lurzoruaren kalitatea kutsatuta, eraldatuta edo, hala dagokionean, eraldatu
gabe dagoen adierazteko eta jarduketaren aurretik horren arabera jokatzeko (hartu beharreko
betebeharrak eta kargak, esleitutako erabileren eta lurzoruaren kutsaduraren arteko
bateraezintasunak ekiditea edo aurreikustea, lurzorua lehengoratzeko ekintza baten kostuak
bere gain hartzeko jarduketak bideratzea, etab.).
Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten lurzoruetan, nahitaezkoa da lurzoruaren
kalitateari buruzko adierazpeneko prozedura betetzea, jarduera bat ezarri edo handitzeko, lurmugimenduak gauzatzeko edo kalifikazioa aldatzeko lizentzia lortu aurretik, 1/2005 Legeko 17.
artikuluan aintzat hartutako kasuetan. Lursail horiek lurzoruen inbentario batean sartuta egon
behar dute, egiten diren aldaketak erregistratu ahal izateko.
Bestalde, kontu horren erregulazioa “CS.8 Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak” baldintzatzaile
gainjarria identifikatzen duten Plan Orokor honetako Hirigintzako Arau Orokorren xede da, behar
den erregulazioa ezarrita.
II.11.5.- Beste alderdi batzuk.
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean ez da identifikatu hezegunerik udalerri
honetan.
Ez da identifikatu udalerrian onura publikoko mendirik ere.
II.12.- Proposamenaren deskribapena eremuz eremu.
II.12.1.- Udalerriaren herrigunea bailaran.
Udalerri honen herrigunea batez ere Olea eta Mendiola zubien artean kokatzen da, eta Deba
ibaiaren bi ertzetan modu linealean luzatzen da. Hirigunearen erdigune horixe birkalifikatu nahi
du proposamenak, eta erabilerak eta mugikortasuna berriro antolatzen ditu; zuzkidura publiko
berriak ezartzeko ahalegina egiten du horretarako, hala nola plazak, pasealekuak... Eredu
orokor bat asmatu da horretarako, denborarekin proposamen guztiak gauzatzeko aukera
emango duten askotariko jarduketak identifikatzen dituena.
Udalerriaren hiriguneko erdigune hori hogeita bat hirigintza-eremuk osatzen dute, eta bizitegierabilera dute nagusiki beroriek, salbuespentzat Ezozia eremua (zuzkidura) eta Errekalde
Goikoa (jarduera ekonomikoak) hartuta.
Soraluze-Placencia de las Armasko hirigunea izugarri aldatu da azken hamarkadan, nahiz eta,
lehen ere esan dugunez, nahitaezkoa den helburu horretan berehala beste pauso bat aurrera
ematea, hiriaren ezaugarriak modu eraginkorrean bultzatzeko eta hiri abegitsu eta erakargarria
izan dadin lortzeko. Ikusiko dugunez, bete daitekeen helburua da. Argia bete-betean sartu da
jada Soraluze-Placencia de las Armasen, eta administrazioak modu erabakigarrian esku-hartze
gutxi batzuk gauzatzea nahiko izango da, argi hori betiko gera dadin.
Horretarako, hiri-ingurunea berroneratzeko jarduketa esanguratsuenak eremu hauetan
proposatu dira: Erregetxen, Alde Zaharrean, Olaldean, Kanoietan eta Errekalde Behekoan; eta
Deba ibaiaren bi ertzak hobeto lotzeko proposamenak ere erantsi behar zaizkie horiei.
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Heldu beharreko oinarrizko zereginetako bat hirigunearen erdialdean bertan Erregetxeren
antolamendua osatzea da. Toki berean zenbait jarduketa koordinatuta abiaraztean datza, eta
helburu bakarra dute: gune horren ezaugarriak berreskuratzea. Jarduketa hauetaz ari gara:
-

-

Goiko plazako aire libreko aparkalekua kentzea, alde zaharreko espazio libre publiko
nagusi gisa antolatuz; eraikina arkupe batez hornituko da iparraldeko eta
mendebaldeko aldeetan, eta txandakatze-erregimeneko aparkaleku batzuei eutsiko
zaie.
Plaza hori Plaza Zaharrarekin egokiro lotzea, bigarrena Deba ibaiaren aldera gehiago
irekiz; horretarako, Kalebarrengo 24 zenbakiko eraikina eraistea aurreikusten da.
Plaza osatzea, iparraldeko eraikina amaituz, egungo Etxaburuetako 5 zenbakiko
mehelinaren ondoan; eraikin horren eraikuntza-profila onartuko da horretarako.
Aipatu dugun eraikin horretan ekipamendu-erabilerak kokatzea; eta horien artean
zuzkidura-bizitokiak ere sar daitezke.
Antolamenduan Erregetxe plazak duen mailaren azpitik lurpeko aparkalekuak egitea
ere jaso daiteke, leku horren ezaugarri geologikoek aukera horri buruzko azterketa
xehatuagoa egitea aholkatzen badute ere.

Aurreko esku-hartzea udalerriko alde historikoan egin beharreko esku-hartzeetako bat da,
udalak bere garaian egokiro sustatutako Birgaitze Plan Berezian jasotzen dena; horietako
batzuk gauzatu dira jada (parrokiari atxikitako eraikinak eraistea, Gabolats eta Santa Ana
kaleen urbanizazioa...). Planean adierazi diren proposamenek Debara begira dagoen
hirigunearen aurreko aldean indarreko plangintzak eskatzen dituen eraiste-lanak minimizatzea
dute xede. Beraz, alde historikoko Plan Berezian jasotzen diren proposamenak berregokitu
egingo dira oro har, plan hau izapidetzeko prozesuaren emaitzaren arabera, eta berori
birgaitzea udalerriko hirigunea berritzeko oinarrizko bigarren ardatz gisa hartuko da.
Udalerriaren barneko hiri-eremuaren etorkizunerako oinarrizko hirugarren esku-hartzea Santa
Ana kalearen ekialdeko muturrean egin beharreko eraldaketa da (Olaldea). Helburu hori
indarreko Arau Subsidiarioetan planteatuta zegoen jada. Baina xede horretarako aurreikusi
diren irtenbideek ez duten eman beharreko fruitua eman, eta, horregatik, “0” irtenbidea edo ez
esku hartzean datzana baztertu egin da. Hainbat aukera aztertu ondoren, kaleari ibai ondoan
Olearaino jarraipena ematea erabaki da, eta, horretarako, lehendik dauden eraikinak (industriaeraikinak eta bizitegi-izaerakoak) eraitsi behar dira nahitaez; horretarako, modu osagarrian
udalerriko beste leku batean ostatu emateko aukerak ere aurreikusi dira. Horrez gain, neurri
esanguratsuak dituen plaza baten antolamendua ere planteatu da; zeharka ere jarraipena
izango du berrorek, bai Deba ibaiaren ezkerraldera, hirigintzako oztopoak saihestuko dituen
igarobide baten bidez, eta bai Zeleta eta Estaziñoko goialdeko guneetara ere, igogailu publiko
berri bat ezartzeko proposamenaren bidez. Horrez gain, esku-hartzeak sestra gaineko bizitegigarapen bati ere badakar, eta 110 etxebizitzarentzako lekua edukiko luke garapen horrek;
horrez gain, bulegoak eta hirugarren sektoreko beste erabilera batzuk gauzatzeko baimena ere
ematen da antolamenduan; behe-solairua merkataritza-erabileretara edo hirugarren
sektorekoetara zuzenduko litzateke oro har, eta erabilera publikoko espazioa ahalik eta gehien
hedatzeko arkupe jarraitu bat ere aurreikusten da bertan. Sestrapean garajeetarako bi solairu
gaitzea ere jasotzen da antolamenduan (200 ibilgailurentzako aparkalekua, gutxi gorabehera),
eta esku-hartze honetan eraitsi behar direnak (lehendik dauden 45en bat) ordeztuko lirateke
hein batean.
Gauzatu beharreko oinarrizko laugarren jarduketa Baltegieta kaleko kanoi-fabrika kokatzen den
lurzoruari erabilera bat ematea da. Soraluze-Placencia de las Armasek ezin dio utzi finkatzen
jarduera-hutsune horri, duela hamarkada bat instalazio horietako jarduera alde batera utzi
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zenetik hutsik baitago. Lurzoru hiritarrak hiriaren beharrei erantzun behar die, eta dagokion
moduan egokitu behar du. Ildo horretatik, gaur egungo Gabolats zubia ordezkatzea eta
hedatzea erabaki da, bai eta ibaiaren eta zubiaren ondoan plaza berri bat egitea ere; horrek
hegoalderago kokatutako fabrikak eraitsi beharra ekarriko du. Aldiz, ibaiaren aurrealdean
lerrokatuta dauden gainerako pabiloien aztarna, jarraitutasuna eta ezaugarri bolumetrikoak
finkatzea planteatu da, nahiz eta gerta litekeen gaur egungo egoera aintzat hartuta horiek
ordezkatzea ere; dena den, berorien itxura hiritarrarekin lotutako elementu esanguratsuenei eta
lerrokadura-baldintzei eutsi egingo zaie. Hautemandako egoera horren aurrean, eraikin horiek
batez ere bizitegi-erabilerara zuzentzea erabaki da, eta sestra gaineko hiru solairuko profila
2
aurreikusi da berorietarako; 9.600 m (s)-ko eraikigarritasuna ahalbidetu da horretarako. Modu
osagarrian, hegalaldeari atxikitako eraikina eraistea aurreikusi da, eta sestra gainean
garajeetarako zuzkidura hartuko duen eraikin baten bidez ordezkatzea.
Bestalde, ondare eraikia birgaitzea proposatu da oro har, nahiz eta egoki denean ordezkatu ere
egin daitekeen, batez ere Deba ibaiaren ertzetan, Errabal, Atxuri eta Errekalde kaleetan.
Testuinguru horretan, bada duen irismenagatik hemen berariaz adierazi den jarduera bat: Olea
zubiaren ondoan planteatzen dena, Pascual Churruca fabrikaren egungo instalazioen
antolamendu-baldintzak berriro definitzen dituena, eta instalazio horien eta aipatutako zubiaren
artean kokatutako orubeari dagokiona. Bizitegi-izaerako etxe sail bana antolatzea proposatzen
da, eta enpresa udalerrian egokiro birkokatu ahal izateko aukerak aurreikustera garamatza
horrek.
Bestalde, lehendik dauden eraikinen eraikuntza-baldintzak finkatzea aurreikusten du oro har
planak, nahiz eta gerta daitekeen beroriek ordezkatzea ere; kasu batzuetan, baldintza berriak
aurreikusi dira horretarako (a.2/19 eta a2/26 lursailak); eta salbuespen batzuk ere sor daitezke,
eraikin batzuk antolamenduz kanpoko egoeran daudela adierazi ondoren.
Beraz, alde batetik, zaharkituta dauden edota kokapen-, erabilera-, biziegokitasun- edota
irisgarritasun-baldintza desegokiak dituzten eraikinak bereiziko dira, eta, bestetik, herriaren
behar saihetsezinei erantzuteko eraitsi beharreko eraikinak, Santa Ana kaleko 28tik 40ra
bitartean, Errekalde kaleko 21ean eta kanoi-fabrikan, Gabolats zubiaren ondoan, formulatutako
proposamenak, esate baterako. Lehenengo horien artean, honako hauek nabarmendu behar
dira:
-

Atxuri kaleko 21. zenbakia; Deba ibaiaren gaineko oinezkoentzako igarobide
berrirako sarrerari irtenbidea emateko.
Eraikin bat Olean; hiri-izaerako parke bat aurreikusten da bertan.
Santa Ana kaleko 2 zenbakia, Zubi Nagusiaren ondoan; espazio publiko gisa
berreskuratzekoa.
Kalebarrengo 24. zenbakia, Plaza Zaharraren aurrean dagoena, plaza Deba ibaira
irekitzeko.
Errekaren ondoko bi eraikin, Loralden; erreka ertzak nabarmendu dira bertan,
espazio libre gisa.

Horrez gain, jarduketak gidatuko dituzten irizpide eta helburuak Hirigintza Arau Partikularretako
bakoitzean zehazten diren jarduketa-irizpide eta helburuei dagozkien atalean jasotzen dira.
Arau Partikular horietan, dagozkien eraikuntza- eta urbanizazio-baldintzak ere definitzen dira, eta
finkatutako eraikuntza eta urbanizazioari dagozkienak finkatu dira oro har, baina uholde-arriskua
minimizatzeko proposatu diren neurriek baldintza batzuk doitu beharra ekar dezakete.
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II.12.2.- Deba ibaiaren ibarreko industria-garapenak.
Berriki aipatu dugun hiri-inguruneko erdigunetik gertuago edo urrunxeago, badaude lehendik
zenbait industria-kokapen ere, Debaren eta Sagar errekaren ertzetan; funtsean, finkatu egin dira,
edota antolamendu-arau berriak aurreikusi dira berorietarako. Bederatzi hirigintza-eremu dira,
honako toponimo hauek dituztenak: Aginaga-Maltzaga, Amillaga, Ugaroa, Mendiola
Industrialdea, Sagar erreka, Sagarraga, Errekalde Goikoa (erdigunean kokatua), Saloguen eta
Mendizabal.
Jarduketarik esanguratsuena Amillagan proposatu dena da, eta aplikagarri izango diren
antolamendu-baldintza berriak arautzen dira kasu horretan.
Horrez gain, jarduketak gidatuko dituzten irizpide eta helburuak Hirigintza Arau Partikularretako
bakoitzean zehazten diren jarduketa-irizpide eta helburuei dagozkien atalean jasotzen dira.
II.12.3.- Beste batzuk.
Modu osagarrian, desjabetze bidez jardutea proposatzen da lurzoru hiritarrezineko eremu
batean, bi helburu nagusirekin: gaur egungo hilerrirako beste kokapen bat zehaztea, eta
aisialdiko baratzeen kokapena aurreikustea, Ezozirako bidearen ondoan.
Modu osagarrian, udalerria ingurumenaren ikuspegitik hobetzeko hainbat esku-hartze jasotzen
dira planean, bai Deba ibaiaren eta zenbait errekaren ertzetan, bai zenbait errepideren
ezpondetan; udalerrian besteak beste Baso Bidez programaren bidez hemengo basoak
berreskuratzeko edota Karakate-Irukurutzeta mendikateari dagokion balioa emateko
abiarazitako ildoekin lotuta dago hori.
II.13.- Katalogoa.
Plan Orokorrak udalerriko kultura-ondareko elementu interesgarriak jasotzen dituen katalogoa
hartzen du barnean, betiere, xede horretarako ezarritako irizpideak eta aplikagarri diren legedia
nahiz gainerako erabakiak aintzat hartuta.
Alde batetik, kultura-ondarearen arloan eskumena duen udalaz gaindiko administrazioak jada
zehazten ditu babes motaren bati lotuta dauden elementuak, eta, horregatik, Plan Orokorrak
zuzenean katalogoan jasotzen ditu horiek; eta, bestetik, udalerriak bazuen lehenagoko katalogo
bat, indarreko Arau Subsidiarioetan jasotzen dena; horixe hartu da hasierako erreferentziatzat, eta
Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak prozesuan zehar igorritako zerrendak erantsi
zaizkio hori, aztertzeko.
Udalerriaren eta bertako kokaguneen tamainak eta berorien ezaugarriek ez dute aparteko kulturabalioa duten edo kultura balio esanguratsua duten elementuen alde jokatu, eta, egiaz, eraikitako
bi elementutara mugatzen dira udalaz gaindiko babes mailaren bat duten elementu eraikiak:
Santa Maria la Real elizaren ataria, eta Arregia dorretxea.
Horrez gain, udalerriak baditu interesa duten beste bi elementu hauek ere: Elosua-Plazentzia
Estazio Megalitikoa, eta alde historikoko gune arkeologikoa; eta baditu presuntzio
arkeologikoko beste hainbat gune ere.
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Abiapuntuko erreferentzia baten edo bestearen xede diren elementuak zehatz-mehatz aztertu
dira, kultura-ondare horren balio esanguratsuenak kontuan hartuta (eraikuntza-balioak,
konposizioari lotutakoak, balio estetikoak, historikoak, artistikoak, ingurumenari lotutakoak...), eta
etorkizunean bizirik jarrai dezan konpromisoa hartuta oinordetzan jaso dugun hiriarekiko
errespetuan oinarrituta.
Erabakien irismenaren aurrean udalak duen erantzukizuna irizpidetzat hartuta ere egin da
katalogazioa, erantzukizun hori lotuta baitago katalogatutako eraikinak kultura- eta ondarebalioak mantendu eta zaintzeko baldintzetan tratatzen direla ikuskatzearekin, bai eta eduki
ekonomikoarekin ere, beroriek egokiro mantentzeko beharrezkoak diren obrak eta jarduketak
ordaintzearekin lotuta eta, betiere, berorien kostuak jabeek arlo horretan dituzten betebeharrak
gainditzen baditu, besteak beste eta gutxienez, 2008ko Lurzoruaren Legeak 9.1 artikuluko
aurreikuspenetan xedatzen duenarekin bat etorriz (2/2008 Legegintzako Errege Dekretua), eta
hiriak birgaitzeko, berroneratzeko eta berritzeko 2013ko ekainaren 26ko Lege onartu berrian
berorri ematen zaion edukian xedatzen denaren arabera.
Katalogazioa egiterakoan, kontuan hartu da honako Plan Orokor honetan egiten diren
proposamenen bideragarritasuna ere.
Horrela, udalaren ikuspegitik, beharrezkotzat jo da hauek egitea:
-

-

Udalerriko alde historikoa finkatzea, berorri dagokion Birgaitze Plan Berezia
finkatuz; bertako zenbait zehaztapen doitu ahal izango dira, hala ere, bereziki
ibaiertzean ahalik eta eraikin kopuru handienari eusteko oro har.
Udalaz gaindiko babes-izaera duten elementuak katalogatzea, presuntzio
arkeologikoko elementuak eta gune arkeologikoak barne hartuta, Kutzebar tumulua
eta Atxolintxiki 2 cista barne.
Deba ibaiaren itxura hiritarra babestea, hainbat elementu finkatuz, hala nola Olea,
Igareta eta Olabarrenako hiru presak, nahiz eta azken bien altuera jaitsi egingo
den, hiru helburu hauek erdiesteko: uholde-arriskua murriztea, faunaren igarobidea
erraztea eta hiri-inguruneko ur-xaflei eustea.
Kanoi-fabrikaren (SAPA) azken eraikinen oroimena eta aztarnak babestea
hirigunean, eraikinak ordeztu eta berrezarri ahal izango badira ere, berorien egoera
eta eraikuntza-ezaugarriak aintzat hartuta.
Deba ibaiaren ezkerraldearen fatxada hiritarra finkatzea ingurumenaren
ikuspegitik (Atxuri eta Errabal kaleen atzealdeak).
Katalogoan bere osotasunean sartzea Santa Maria la Real eliza.
Kanoi-fabrikaren lehen kokaguneari dagokion lursaila, Errabal kaleko 10
zenbakikoa (Erregetxe zaharra), katalogoan sartzea.
Hiriguneko etxe esanguratsuenak katalogoan sartzea.
Landa-ingurunean kokatutako udalerriko baserrien multzo adierazgarri bat sartzea
katalogoan.
Katalogoan kulturaren ikuspuntutik interesgarriak diren baselizak sartzea guztiak
aztertu ondoren, ugari baitira udalerrian.
Katalogoan garai bateko trenbidearen zubiak sartzea; Deba bailarako bizikleten
bidea azpiegitura hori erabiliz gauzatu ahal izateko beroriek birmoldatu beharra ere
izan daiteke, horrek berak ere balioa emango baitio.

Bestalde, ez da egokitzat jo katalogoa modu orokor batean zabaldu eta lehendik dagoen
industria-ondarea hor sartzea, balio esanguratsu eta berezirik ez duenez beharrezkoa ez dela
ulertu delako, batetik, eta, bestetik, udalerriaren etorkizuna bermatzeko eraikin horietako batzuk
ordezkatzea ezinbestekoa delako (Olaldeako esku-hartzeak, Txurrukakoak...).
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Katalogoan udalaz gaindiko babesa izango duten hogeita hamar elementu sartzera eramango
gaitu horrek, eta beste berrogeita hamar elementuk udalaren esparruko babes-izaera izango
dute. Honako hauek dira elementu horiek, zehaztasun handienaz identifikatzen dituzten
toponimoekin identifikatuta eta arlo horretan egin den azterketaren arabera:
Elementu kalifikatuak:
1. Santa Maria la Real elizaren ataria.
2. Elosua-Plazentziako Estazio Megalitikoa.
10 elementu berezi sartzen dira bertan (Atxolin, Iruiya eta Aitzpuruko Zabala trikuharriak,
eta Aizkoin, Atxolin Txiki, Naasiko Goena, Pagobedeinkatu, Kutzebakar eta Gizaburua
tumuluak, eta Atxolintxiki 2ko cista).
Inbentarioan sartutako elementuak:
3. Hirigune historikoko esparru arkeologikoa.
Abiarazitako elementuak:
4. Arregia dorretxea. Gabolats, 2
Presuntzio arkeologikoko guneak:
5. San Martzial baseliza (Meteri eta Zeledon Santu martiriak) (Irure auzoa).
6. Aginaga baserria (Ezozia auzoa).
7. Armendia errota (Ezozia auzoa).
8. Ezpilla baserria (Ezozia auzoa).
9. Larreategi baserria (Ezozia auzoa).
10. Agirre baserria.
11. Agirre Bekoa errota.
12. Agirrebolu errota.
13. Arkaitz errota.
14. Galtzeiduko ola baserria.
15. Igareta errota (Iturburu).
16. Iturbe Zaharra errota.
17. Olabarrena burdinola (ez zaio egiturarik ikusten).
18. Olea burdinola.
19. Sabuako tumulua.
20. Sagarraga Ola.
21. San Andres errota (Kaiseta).
22. Erregetxe zaharra etxea (hirigunea).
73. Irure Aundi baserria.
74. Done Estebeko tenplua.
75. Aldasoro baserria.
76. Ezoziako Andre gurea tenplua
77. Yriaungo Done Ander baseliza
78. Iturriaga baserria.
79. Saloguen Azpi baserria.
80. Done Emeterio eta Done Celdonioko tenplua.
Udal mailan babestutako elementuak:
23. Zupidebarrena dorrea. Baltegieta, 7.
24. Plaza Barriako iturria.
25. Erregetxe zaharra (lehenengo kanoi-fabrika). Errabala,10.
26. Santa Maria la Real eliza.
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Baltegietako dorrea. Baltegieta, 22.
Zubi Nagusia
Kalebarren 1eko etxea.
Erretore etxea. Kalebarren, 2
Kalebarren 3ko etxea.Zati bat.
Kalebarren 4ko etxea.
Kalebarren 5eko etxea.
Kalebarren 7ko etxea.
Kalebarren 9ko etxea.
Udaletxea. Santa Ana, 1.
Santa Ana 4ko etxea.
Santa Ana 7ko etxea.
Santa Ana 9ko etxea.
Santa Ana 12ko etxea.
Santa Ana 13ko etxea.
Gabolats 20ko etxea.
Baltegieta 6ko etxea.
Errabala 22ko etxea.
Atxuri 5eko etxea.
Atxuri 9eko etxea.
Errekalde 6ko etxea.
SAPAren pabiloiak. (Zati bat.)
Sagar erreka 2ko eraikina (garai bateko Indesal)
Salogoen Axpi baserria (Irure auzoa).
Irure Handikoa baserria (Irure auzoa).
Irure Hemendikoa baserria (Irure auzoa).
Zabale baserria (Irure auzoa).
Iturbe Zaharra baserria (Ezozia auzoa).
Armendia baserria (Ezozia auzoa).
Illordo baserria (Irure auzoa).
Aldasoro baserria (Ezozia auzoa).
Iturriaga baserria (San Andres auzoa).
Agirre baserria.
Aseginolaza Zaharra baserria.
Izagirre baserria.
Goenetxea baserria.
San Esteban baseliza (Irure auzoa).
Ezoziko Ama Birjinaren baseliza (Ezozia auzoa).
San Andres baseliza (San Andres auzoa).
San Roke baseliza (Ezozia auzoa).
Santa Ageda baseliza (Irure auzoa).
San Martzial baseliza (Meteri eta Zeledon Santu martiriak) (Irure auzoa).
Olea presa.
Igareta presa.
Olabarrene presa.
Trenbide zaharreko zubiak.

Zubi Nagusia katalogoan sartzeari dagokionez, berorren inguruan sortutako arazo hidraulikoa
dela eta, dagokion azterketa egiteko aukera izango da.
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Egoki irudituz gero, katalogoan jasotako ondareari buruzko Plan Berezia egin ahal izango da,
eta fitxa bereziak jasoko lirateke plan horretan, dagozkien dokumentu fotografikoekin eta
berorietako elementuak deskribatzeko datu historiko, artistiko eta arkitektonikoekin, Eusko
Jaurlaritzak gomendatutakoaren ildotik; oro har, honako Plan Orokor honetan jasotzen da
katalogoan sartutako elementuen kokapen planimetrikoa.
Katalogoan, ondare arkitektonikoko, arkeologikoko eta historikoko eraikin eta elementuak
zerrendatzen dira, eta aplikatuko zaien araudia zehazten da, plan honetako Hirigintza Arau
Orokorretan eta Partikularretan jasotzen baita berori.

III.-

AURREIKUSITAKO GARAPENAK PROGRAMATZEKO IRIZPIDEAK.

Indarrean dagoen hirigintza-legediak Plan Orokorrei bideragarritasun ekonomikoaren eta
finantzarioaren azterketa gehitzeko premia xedatzen du, eta programazio egoki bat ere jasota
izan behar du berorrek.
Dokumentu hori modu independentean egin da Plan Orokor honetan, aipaturiko aginduari eta
proposamenaren bideragarritasunaren justifikazioari erantzunez, eta horri lotuko gatzaizkio.
Indarrean dagoen legediak, bestalde, hiri-eboluzioaren eta lurzoruaren okupazioaren oinarrizko
udal-estrategia bat zehazteko premia xedatzen du, bai antolamendua zehazteko eta bai gatazkak
ebazteko oinarri gisa, oinarri horretatik abiatuta funtsezko lehentasunak eta planean
aurreikusitako jarduketak programatzeko jarraibideak xedatzeko.
Horren ondorioz, Hirigintza Arau Orokorretan eta mugatutako hirigintza-eremuetako Arau
Partikular bakoitzean planteatzen dira bai proposamenen kudeaketak eta bai gauzatzeak bete
behar dituzten epeak.
Epe horiekin bat etorriz, identifikatu eta proposatutako jarduketa integratu bakoitzeko hirigintzako
jarduketa-programetan jasotako zehaztapenek osatuko dute programazioa.
Horiek alde batera utzita, errepideen, zubi eta igarobideen, bizikleta-bideen, garraioaren,
ingurumenaren, ingurumenaren hobekuntzaren, osasunaren, generoaren, obra hidraulikoen,
irisgarritasun unibertsalaren, ekipamenduen, aisialdiko baratzeen eta abarren arloetan planak
proposatutako beste jarduketa batzuk gauzatuko ditu Administrazioak, kasu bakoitzeko organo
eskudunaren aurrekontuen eta inbertsio-ereduen arabera eta, betiere, Plan Orokorraren
estrategia kontuan hartuta.
Zentzu horretan, Plan Orokorrak iraunkortasun-printzipioa izaera estrategikoarekin txertatu duela
nabarmendu nahi da hemen, eta ahalik eta sinergia handienak bilatzen ditu, ildo horretatik kasu
bakoitzean plana egikaritzeko gauzatu beharreko ekintzetan inplikatuta dauden eragileen parte
hartzea bultzatuz eta berorien eskumenak eta helburuak kontuan hartuta, betiere.
Nolanahi ere, ezarritako ereduak egokitu ahal izango ditu udal-administrazioak, jarduketa
integratuen hirigintzako jarduketa-programak formulatzeko orduan planteatutako irizpide eta
helburu orokorrak betetzean oinarritutako planaren estrategia aldatu gabe, baldin eta behar den
neurrian eta moduan ebazten badira bertan ingurunean txertatzea ahalbidetuko duten eskakizun
guztiak.
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Programazio horrek planaren aurreikuspenen eraginkortasunari eta jabetza-eskubidearen
indarreko kontzepzioari erantzuten die, eta, horren ondorioz, gauzatzeko epeak Hirigintza
Arauetan ezartzen dira.
Plan Orokor honen proposamena zortzi urteko eperako formulatu da behin betiko onartu denetik
kontatzen hasita, eta, beraz, 2025. urtea planteatzen da erreferente orokor gisa.
IV.-

ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIEN TAULAK.

1.- Lurzoruaren sailkapena

2

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

LURZORU HIRITARRA (LH)
LURZORU HIRITARGARRIA (LHG)
LURZORU HIRITARREZINA (LHE)

% 2,67 ........................................ 376. 596
% 0 ........................................................0
% 97,33 .................................. 13.711.513

UDALERRIA OSOTARA

% 100 ..................................... 14.088.109

2.- Hirigintza-eremuen identifikazioa
Hirigintza-eremua (HE)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

Aginaga-Maltzaga.
Amillaga.
Ezozia.
Mendiola Industrialdea.
Ezozibidea.
Gabolats.
Loralde.
Arraikua.
Erregetxe.
Estaziño.
Alde Zaharra.
Santa Ana.
Zeleta.
Olaldea.
Olea.
Mendizabal.
Saloguen.
Txurrukena Goikoa.
Txurrukuna Behekoa.
Errekalde Goikoa.
Errekalde Behekoa.
Erlaegialdea.
Atxuri-Errabala.
Baltegieta-Zupidebarrena.
Kanoiak.
Baltegieta Iturburua.
Sagar erreka.
Sagarraga.
Ugarroa.

Sailkapena

Azalera (m2)

LH.................................................. 23.343
LH.................................................. 14.886
LH.................................................. 33.502
LH.................................................. 44.894
LH.................................................. 22.533
LH.................................................... 4.277
LH.................................................... 2.394
LH.................................................. 10.109
LH.................................................. 10.123
LH.................................................. 22.012
LH.................................................. 14.420
LH.................................................... 7.539
LH.................................................... 5.383
LH.................................................... 8.796
LH.................................................... 9.696
LH.................................................... 7.243
LH.................................................... 1.709
LH.................................................... 6.560
LH.................................................. 15.878
LH.................................................... 5.856
LH.................................................... 4.946
LH.................................................. 11.585
LH.................................................... 8.861
LH.................................................. 13.707
LH.................................................. 10.297
LH.................................................... 9.417
LH.................................................. 23.926
LH.................................................... 9.216
LH.................................................. 13.488
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2
3.- Zonakatze globala (azalera m -tan)

HIRIGINTZA-EREMUA

A EREMUA

B EREMUA

1.- Aginaga-Malzaga

22.805

2.- Amillaga

14.687

3.- Ezozia

E EREMUA

5.- Ezozibidea

41.781
16.975

G EREMUA

538 **
15.139 *

14.886
12.223

3.113

33.502
44.894

43 **

22.533

6.- Gabolats

4.234

43 **

4.277

7.- Loralde

2.318

76 **

2.394

8.- Arraikua

7.896

2.108

105 **

10.109

9.- Erregetxe

6.139

288

3.696 *

10.123

10.- Estaziño

10.859

3.346

11.- Alde Zaharra

8.712

12.- Santa Ana

5.335

5.515

GUZTIRA
23.343

199 **
6.140

4.- Mendiola Industrialdea

F EREMUA

3.214 ***

7.807

22.012

2.494

14.420

2.204

7.539

13.- Zeleta

4.553

830

5.383

14.- Olaldea

8.490

306

8.796

15.- Olea

4.861

2.264

16.- Mendizabal.

7.066

17.- Saloguen

1.709

18.- Txurrukena Goikoa
19.- Txurrukena Behekoa

2.571 *

9.696

177 **

7.243
1.709

4.739

1.821

6.560

13.675

2.203

15.878

1.862

5.856

20.- Errekalde Goikoa

3.994

21.- Errekalde Behekoa

4.000

946

22.- Erlaegialdea

8.684

399

2.502 *

11.585

23.- Atxuri-Errabal

6.909

1.835

117 **

8.861

24.- Baltegieta-Zupidebarrena

9.026

2.294

25.- Cañones

7.665

2.457

26.- Baltegieta Iturburua
27.- Sagar-Erreka

940
2.545

28.- Sagarraga

Guztiaren %

2.387

10.297

953 **

23.926

8.477
20.428

9.417
9.216

13.488

13.488

138.555

135.174

46.204

29.548

27.115

376.596

36,79

35,89

12,27

7,85

7,20

100

Oharrak:
*
**
***

13.707

175 **

9.216

29.- Ugarroa
GUZTIRA

4.946

F1 eremuak dira.
F2 eremuak dira.
2.598 m2 F1 eremuei dagozkie, 616 m2, berriz, F2 eremuei.
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V.- AZKEN GOGOETA.
Plan Orokor hau prozesu baten ondoren idatzi da, etengabeko lanean, jarraipenean, publikoari
parte hartzeko aukera emanez eta erabakiak hartuz egin den prozesu baten ondoren. SoraluzePlacencia de las Armasko herritarrek, udalean herritar horiek dituzten ordezkari politikoek, udalteknikariek eta plana idazteko ardura hartu duen tealdeak parte hartu dute bertan, 2013ko
maiatzaren 20an udal-plangintza orokorra berrikusteko udaleko gobernu-batzarrak hartutako
erabakia abiapuntu hartuta.
Lana enkargatu zenetik Plana behin betiko onartu den arte hiru urte eta egun bat igaro dira. Aldi
horretan, besteak beste, honako hauek egin dira, hurrenez hurren: Hasierako Dokumentua,
aurretiko kontsulten fasea, 2014ko martxoan Informazio eta Diagnostiko dokumentu bat eta
Plangintza Aurrerakin bat idaztea, Aurrerakin hori jendaurrean edukitzea, Alkarrekin prozesua,
2014ko uztailaren 30eko Plana idazteko irizpenak berresteko erabakia, 2015eko urtarrileko
Planaren dokumentua idaztea, bere ingurumen-ebaluazio estrategikoa, horiek jendaurrean
edukitzea, prozesuaren txostena eta Planaren behin-behineko onespena txertatuz , eta
Ingurumen Memoria eta EAELAB txostena formulatuz.
Hala, prozesu guztiaren ondorioz eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2016ko
azaroaren 22an emandako behin betiko onespenaren ondorioz, Plan Orokorraren Testu
Bategina idatzi da orain.
Prozesuan zehar, ezarritako epeak betetzeko helburua lehenetsi du plan honen idazketaren
ardura hartu duen taldeak, gaur egungo egoeraren konplexutasunaz eta presazko izaeraz
jabetuta, eta indarrean dagoen lurzoru eta hirigintzari buruzko legedira eta udalerriaren
premietara egokitutako Plan Orokor berri bat edukitzeko premiaz jabetuta, are gehiago
koiuntura orokor berriaren aurrean eta hirigunearen eta ingurumenaren ezaugarriak
berreskuratzeko udalak zenbait pauso eman behar duela ikusita.
Epeak betetzea lehentasuna izan bada, hori ez da izan helburuen kaltetan, eta diseinatutako
estrategia eta formulatutako lurralde-eredua, egungo egoeran, Soraluze-Placencia de las
Armasentzat hirigintza-soluzio onena direla ulertzen da.
Ateratzen den ereduak esklusiboki jada artifizializatuta dagoen lurzoruan esku hartzea dakar,
eta, areago, murriztu egiten du azalera hori, ekintza kopuru zehatz bat hautatuz, udalerriaren
bilakaerarako estrategikoak direnak. Horrela, Deba ibaialdera irekitako hiru plaza berri sortzea,
bi ibaiertzen arteko lotura hobetzea eta mugikortasun- eta irisgarritasun-baldintzak berriro
aztertzea oinarri-oinarrizko jarduketak dira, hiri-ingurunea ibai aldera irekitzearekin batera,
udalerriak eskatzen duenari jarraiki, hiriguneak bere ezaugarriak berreskura ditzan eta berritu
dadin.
Horretarako, bizitegi-eskaintza eraginkor eta zuzenekoa formulatzen du planak, 240 etxebizitza
ingurukoa, zehazki, eta Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planean aurreikusten diren
balio maximo eta minimoen arteko batez besteko balioaren inguruan kokatzen da horrela.
Horrez gain, Lurraldearen Zatiko Plan horren zehaztapenei erantzunez, zenbait eremu bizitegiizaeraz sailkatzea proposatzen du, hala nola Olaldea eta Txurruka, eta horren eragina jasango
duten industria-erabilerak berriro kokatzea aurreikusten du, okupatu gabe dauden industrialurzoruetara eramanez edota erabiltzen ez den Amillaga eremuan kokaraziz.
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Horrek guztiak hiri-ingurunean esku hartzeko aukera ematen du, beharrezkoa duen
onbideratzea bultzatuz eta lortu nahi diren helburuetarako lurzoru berriak ez artifizializatuz.
Esan daiteke Ezoziko hilerri berriaren proposamenak soilik dakarrela lurzoruaren
artifizializazioa; baina, aldi berean, gaur egun hilerria kokatzen den lursail publikoan berriro
lurzorua erabilgarri izateko aukera ematen du horrek, erdigunean kokatuta dagoenez,
ekipamendu-zuzkiduretarako erabil baitaiteke etorkizunean, eta, zehazki, irakaskuntzaekipamenduetarako.
Horrek guztiak lurralde-eredu iraunkorra sorrarazi du, eta espazio libreen sistema orokorra
egokiro eta orekari eutsiz ebazten du; motorrik gabeko mugikortasuna eta garraio kolektiboa
lehenesten ditu, eta uholde-arriskuari aurre egiteko soluzioak proposatzen ditu, oinordetzan
jasotako hiria ingurumen-ikuspegitik berreskuratzeko xedez. Horretarako, hiriko erdigunean
esku hartuko da, eta Plan Orokorraren epemugan lurzoru gehiago artifizializatzea saihesten da.
Kontuan izan diren aukerez baliatzen da eredua, eta eraginkortasunez erantzuten dio bertako
egoera urbanistiko konplexuari, Deba ibaiaren ertzean lurzoru berriak kolonizatzea saihestuz
eta, hirigintzaren ikuspegitik, udalerriaren etorkizuna bermatuz; izan ere, udalerriaren premia
eta eskaerei eman beharreko erantzuna mugatu beharko ez lukeen zalantzazko koiunturaren
aurrean, argi eta garbi identifikatu eta programatutako askotariko bideak eskainitzen ditu.
Hiri Antolamenduko Plan Orokor hau plangintzako irizpideak, helburuak eta irtenbide orokorrak
berresteko udal-akordioaren babesean eta udalaren jarraipenarekin idatzi da, udalak gidatutako
Alkarrekin prozesuarekin koordinatua; eta herritar ugarik modu aktiboan esku hartu dute bertan.
Azkenik, berretsi behar dugu proiektu kolektibo bat dela honako hau, berorren garapena
bideragarri egin ahal izateko diagnostiko-, gogoeta-, proiektu-, hurbiltze- eta adostasun-prozesu
batean egindako ahaleginaren emaitza baita; etorkizun hurbilari eta aldi berean urrunari begira
(2025), Soraluze-Placencia de las Armasko herritarrek merezi duten proiektua da.
Udalerrirako formulatu den planaren oinarrizko helburua Debabarreneko eta Gipuzkoako hirien
sisteman Soraluze-Placencia de las Armas udalerriak bizirik iraungo duela bermatzeko azken
urrats bat egitea da, hautemandako eta adierazitako arazoei irtenbide egokiak emanez.
Proposatzen den guztiak, ondorioz, “ingurumen-kalitatea
“erakargarritasuna sustatzea” ideia nagusiei erantzuten die.

hobetzea”

eta

udalerriaren

Soraluze-Placencia de las Armasko Hiri Antolamenduko Plan Orokor honek udalaren
zuzendaritzapean eta haren ekimenez 2014 eta 2016 urteetan egindako lanari erantzuten dio, eta
herritarrek ere parte hartu dute ibilbide horretan.
Gaur egungo koiuntura zail honetan, Plan Orokor honetan aurkituko du udalak udalerriaren
etorkizuneko proiektua, bai eta ondorengo udal-arrekontuen onarpenetarako behar duen
orientabidea ere, bai berori ezartzeko eta bai Administrazioaren eta ekimen pribatuaren babes
bateratua bilatu ahal izateko.
Udalaren osoko bilkuretan udal-proiektua aho batez onartuz etapa bat bete da, eta orain
jarraipena eman behar zaio lanari Plana egikarituz.
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Donostian, 2017ko Otsailean

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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1. ERANSKINA
Plangintzako irizpideak, helburuak eta irtenbide orokorrak berresteko
Soraluze-Placencia de las Armasko udalbatzaren erabakia,
udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztekoa

SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

NIK, DANIEL SALAZAR IRUSTA, SORALUZEKO
UDALEKO
IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA
NAIZENEZ, honako hau

DON DANIEL SALAZAR IRUSTA, SECRETARIOINTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS.-

EGIAZTATZEN DUT: Udalbatza osoak
hurrengo erabaki hau hartu zuela bi mila
eta
hamalauko
uztailaren
hogeita
hamarrean eginiko ez ohiko bilkuran, TokiErakundeen Antolakuntza, Jarduera eta
Erregimen Juridikoari buruzko Araudiaren
206. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
egiaztatzen dudalarik:

CERTIFICO: Que el Pleno de la
Corporación
Municipal
en
sesión
extraordinaria celebrada el día treinta de
julio de dos mil catorce, adoptó el
siguiente acuerdo, del que se certifica de
conformidad y con la salvedad del artículo
206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales:

7.SORALUZEKO
HIRI
ANTOLAKETARAKO
PLAN
OROKORRA
IDATZEKO
IRIZPIDE
ETA
HELBURUAK
ONARTZEA.- Hiri Antolaketarako Plan
Orokorraren
Aurrerapen-dokumentua
jendaurrean
ikusgai
egon
da
bi
hilabeteko
epez
eta
informazioerakustaldian hainbat iradokizun eta
hautabide aurkeztu dira.

7.- APROBACIÓN DE CRITERIOS Y
OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
SORALUZE.Considerando
que
el
documento de Avance del Plan General
de Ordenación Urbana, ha sido sometido
a trámite de información pública por
plazo de dos meses, habiéndose
formulado durante el mismo sugerencias
y alternativas de planeamiento.

Parte-hartze
fasea
eta
erakustaldi
publikoa amaiturik eta herritarrek aurkeztu
dituzten idazki guztiak aztertu ondoren,
plana
idazten
diharduen
taldeak,
proposatzen den antolaketarako irizpide
eta helburuekin bat etorriz, partehartzearen memoria prestatu du, aurkeztu
diren iradokizunei eman zaien trataera
jasotzen duena. Aipatutako memoria
espedienteari gehitu zaio eta akordio
proposamenaren zati da.

Considerando que una vez terminado
todo este proceso de participación y de
exposición pública y estudiados el
conjunto de los escritos presentados por
los ciudadanos, se ha elaborado por el
equipo redactor, de acuerdo con los
criterios y objetivos de la ordenación que
se
proponen,
una
memoria
de
participación referida al tratamiento de
las sugerencias presentadas que queda
incorporada al expediente y forma parte
de la propuesta de acuerdo.

Derrigorrezko txosten sektorialak ere
eskatu dira. Eta txosten hauen laburpena
biltzen duen informea egin du plana
idazten diharduen taldeak, espedientean
sartuz.

Habiéndose solicitado asimismo los
informes sectoriales preceptivos, consta
en el expediente informe del equipo
redactor en el que se recoge una síntesis
de los que han sido emitidos.

Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren
Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuak Erreferentziako Agiria
egin du. Agiri honetan ingurumenaren
iraunkortasun txostenaren helmena eta
xehetasun maila finkatuko dira eta
urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren I.
eranskinean ezarritako informazioa izango

Considerando que se ha dictado
Documento de Referencia por el
Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en el que se determina
la amplitud y nivel de detalle del informe
de sostenibilidad ambiental y contiene la
información establecida en el Anexo I del
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du. Ingurumenaren iraunkortasun txostena
Erreferentziako Agiriaren edukiarekin bat
etorriz idatziko da.

Decreto 211/2012, de 16 de octubre. El
informe de sostenibilidad ambiental será
elaborado conforme al contenido de
este Documento de Referencia.

Hiri
Antolaketarako
Plan
Orokorrari
hasierako
onespena
emateko
Dokumentua idazteko, Planeamenduaren
Irizpide eta Helburuen agiria idatzi da.
Irizpide eta Helburu horiek jasotzerakoan
kontuan hartu dira, bai aurkeztutako
iradokizunak,
bai
sektoreko
Administrazioek egindako txostenak eta
baita ere Planeamenduko Kontseilu
Aholkulariak egindako txostena. Horiek
guztiek, bertan zehazten den bezala,
Aurrerapen-Agiriaren
proposamen
teknikoa osatzen edo zuzentzen dute.

Considerando que se ha redactado el
documento de Criterios y Objetivos de
Planeamiento para la redacción del
Documento para la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana. En
la elaboración de dichos Criterios y
Objetivos se han tenido en cuenta las
sugerencias
presentadas,
informes
emitidos
por
las
Administraciones
sectoriales, así como el Informe emitido
por el Consejo Asesor de Planeamiento
Municipal, lo que complementa o
rectifica, según se especifica en el mismo,
el conjunto de la propuesta técnica del
documento de Avance.

Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legearen 90.4. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, eta erakustaldiaren
eta
parte-hartze
publiko
zein
instituzionalaren
ondorioak
kontuan
izanda, Hiri Antolaketarako Plan Orokorra
idazterakoan oinarritzat hartuko diren
Helburuak eta Irizpideak onartuko ditu
Udalak. Onartutako helburu eta irizpideak
bat ez badatoz ingurumenaren gaineko
eraginaren
ebaluazioari
buruzko
txostenarekin, hartutako erabakia zehatzmehatz arrazoitu egin beharko da.

De acuerdo con lo establecido en el
artículo 90.4 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo, a la vista del
resultado de la exposición y participación
pública e institucional, se adoptarán por
el Ayuntamiento los Criterios y Objetivos
que servirán de base para redactar el
Plan General. Cuando los criterios y
objetivos adoptados discrepen del
contenido del informe de la evaluación
conjunta de impacto ambiental, se
motivará expresamente la decisión
adoptada.

Ikusirik espedientearen zati diren agiriak
eta kontuan izanik Hirigintzako Batzorde
Informatzaileak 2014ko uztailaren 23an
aldeko irizpena eman zuela, Udal
Batzarrak,
eztabaidatu
ondoren,
gehiengoz
ERABAKI
DU,
BILDUko
Batzarkideei dagozkien aldeko bost botoz
eta EAJ/PNVko (hiru) eta PSE-EEko (bat)
Batzarkideei dagozkien lau abstentzioz,
hurrengo akordio hauek onartzea:

A la vista de la documentación obrante
en el expediente, y visto asimismo el
dictamen favorable de la Comisión
Informativa de fecha 23 de julio de 2014,
el Pleno de la Corporación municipal,
previa
deliberación,
ACUERDA
por
mayoría de cinco votos a favor,
correspondientes a Corporativos de
BILDU,
y
cuatro
abstenciones,
correspondientes a Corporativos de
EAJ/PNV (tres) y PSE-EE (uno):

LEHENA.Hiri
Antolaketarako
Plan
Orokorraren Aurretxostenaren jendaurreko
informazio-erakustaldian aurkeztu diren
iradokizun
guztiak
informatzea,
espedientearen zati den parte-hartze
memorian zehaztutako eran.

PRIMERO.- Informar las sugerencias
formuladas durante el trámite de
información pública del Avance del Plan
General de Ordenación Urbana en el
sentido expresado en la memoria de
participación
que
consta
en
el
expediente.
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BIGARRENA.- Hiri Antolaketarako Plan
Orokorra idazterakoan oinarritzat hartuko
diren Helburuak eta Irizpideak onartzea.

SEGUNDO.- Aprobar los Criterios y
Objetivos que servirán de base para la
redacción
del
Plan
General
de
Ordenación Urbana de Soraluze.

HIRUGARRENA.- Akordio honen berri
ematea
plana
idazten
diharduen
taldeari,
Hiri
Antolaketarako
Plan
Orokorraren
hasierako
onespenerako
dokumentua idatz dezan. Eta Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean,
lurraldean
hedadura
gehien
duen
egunkarian eta Udalaren web orrian
argitaratzea, iradokizunak egin dituzten
pertsonei akordioaren eta iradokizun
horien
analisiaren
berri
emateko,
espedientearen zati den parte-hartze
memorian adierazi bezala. Jakinaraziz,
aldi berean, akordio honen kontra ezin
izango dela errekurtsorik jarri, izapide
hutsa den egintza administratibo bat
delako.

TERCERO.- Dar cuenta del presente
acuerdo al equipo redactor para que
proceda a la redacción del documento
para la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana, y poner
en
conocimiento,
mediante
su
publicación en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en un
diario de mayor difusión en el territorio y
en la web municipal, a los autores de las
sugerencias presentadas el contenido de
este acuerdo y el análisis de las mismas
tal y como aparece en la memoria de
participación que forma parte del
expediente, haciendo saber que contra
el mismo, por ser un acto administrativo
de mero trámite, no procede la
interposición de recurso alguno.

Erabaki hau behin-betikoa da eta
amaiera ematen dio administrazio bideari.
Interesatuek
erabaki
honen
aurka
zuzenean
Administrazio
Auzigaietako
Errekurtsoa
aurkez
dezakete
Administrazioarekiko Auzien Donostiako
Epaitegian,
jakinarazpenaren
biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Este acuerdo es definitivo y pone fin
a la vía administrativa. Los interesados
podrán interponer contra él Recurso
Contencioso-Administrativo
ante
el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Donostia/San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su
notificación.

Hala ere, aukera dute horren
aurretik Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa
aurkezteko
Udalari,
jakinarazpenaren
biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da Administrazio
Auzigaietako Errekurtsorik aurkeztu, harik
eta
Berraztertzekoaren
berariazko
ebazpena eman edo ustezko ezezpena
gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako
beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

No obstante, los particulares, con
carácter previo, podrán interponer Recurso
Potestativo de Reposición ante este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación.
En este caso, no se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de
Reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin
perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Eta horrela jasota gera dadin eta
dagozkion
ondorioak
izan
ditzan,
egiaztagiri hau ematen dut, Soraluzen, bi
mila eta hamalauko irailaren hemezortzian.

Y para que conste y surta cuantos
efectos proceda, expido la presente
certificación en Soraluze/Placencia de las
Armas, a dieciocho de septiembre de dos
mil catorce.
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INFORME DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS

1.- INTRODUCCIÓN

Con fecha 14 de noviembre de 2014, Dña. Hiart ARLUZIAGA ARIZNABARRETA Alcaldesa del Municipio de
Soraluze/Placencia de las Armas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/20061, y en la Ley 3/19982, ha
solicitado de esta Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, información sobre el análisis de riesgos de
protección civil presentes en el Municipio, para ser tenidos en cuenta en la elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana del mismo.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se encarga de la ejecución y cumplimiento de las misiones
y competencias del Departamento de Seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de
Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando para ello los planes de protección civil de
competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes
en la Comunidad Autónoma. A tal fin, elabora un inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que
sean objeto de planes generales o especiales.

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (LABI), aprobado por
Decreto 153/1997, de 24 de junio3, los resultados de la identificación de riesgos, el inventario y mapa de riesgos se
remiten a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio a fin de que la información sobre riesgos
sea considerada en la elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, e
igualmente se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología remita dicha información de otras
autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente a riesgos o
calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos.

Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben, entre otras cosas,
contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a situaciones de emergencia en el término
municipal, así como la definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el estudio
de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.

En tal sentido, el Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas cuenta con un Plan de Emergencia Municipal,
homologado por la Comisión de Protección Civil de Euskadi en fecha 21 de noviembre de 20024.

1 Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
2 Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
3 Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco
de atención de emergencias.
4 Homologación publicitada por Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Director de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, por la que se hace publica la relación de Planes de
Emergencia municipales homologados por la comisión de Protección Civil de Euskadi (BOPV N. 245. de 24/12/2002).
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Por ello, la información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los
riesgos de protección civil presentes en el municipio.
Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la información requerida,
efectuando previamente dos precisiones relevantes:

1.

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

2.

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

2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS.

2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad
La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como establece la Ley
29/19855, de 2 de Agosto, de Aguas en su artículo 38.2, debe realizarse básicamente mediante las determinaciones
que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.
Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una coherente prevención de
las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de inundación. En este caso serán las emanadas del
Plan Hidrológico Norte III (Cantábrico).

Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV,
desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes
5.2.D de “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico “y 6.8.7. de “6.8.
Categorías de Ordenación del Medio Físico “, relativos a Aguas Superficiales.
Se han consultado los siguientes estudios:
-

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

-

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

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

Aguas arriba del río Deba existe una Infraestructura Hidráulica, la Presa-Embalse de Urkulu,, infraestructura
hidráulica que puede suponer un peligro para la población en caso de rotura u operación incorrecta de la misma.

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

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

2.

Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas inundables,
excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas edificaciones,
teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y garantizando que tanto
durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida de la misma se tenga un grado
suficiente de protección y pueda establecerse su seguridad, no afectando desfavorablemente a la
inundabilidad del entorno.
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3.

Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la Administración
Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse un estudio hidráulico de detalle que determine el
riesgo hidráulico y definir medios de seguridad.

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

En líneas generales y a modo de resumen; dentro del “Plan General de Ordenación Urbana” del Municipio de
Soraluze/Placencia de las Armas, se respetarán los retiros hidráulicos del Plan Territorial Sectorial de Ordenación
de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y lo dispuesto en las Normas del Plan Hidrológico Norte III
(Cantábrico).

Por otra parte según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1.996, las isomáximas de precipitación en el ámbito,
están comprendidas entre los 225 y 250 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el
diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos
caudales de retorno.

La cartografía completa de riesgo y de peligrosidad de inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco
puede consultarse en el visor de la Agencia Vasca del Agua, UR Agentzia, que se aloja en la dirección web:

http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/

2.2.- Riesgo Sísmico

El municipio de Soraluze/Placencia de las Armas se sitúa en la zona de intensidad V-VI, según el Plan de
Emergencias ante el Riesgo Sísmico de septiembre de 20066, con lo cual el Municipio está exento de realizar un
Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad para destruir
edificaciones en el municipio. No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de
Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de
27 de septiembre.

2.3.- Riesgos de Incendio Forestal
Para analizar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los siguientes
factores.
Cartografía de vegetación de la C.A.P.V. Vicenconsejería de Medio Ambiente del G.V. 2007.
Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999. La clasificación establecida por el “Modelo
de Combustibles Forestales” se ha agrupado en trece modelos o congregaciones, donde la
combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación.
6 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno "por el que se aprueba
el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico".
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A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de Combustibles
Forestales”. La combinación de ambos factores resulta el Plano nº 3.- Mapa de Riesgos de Incendios Forestales.

El resultado en el ámbito de estudio es de:
Riesgo nulo: que se corresponderían a las zonas de viñedo.
Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila (asentamientos urbanos), y
a los prados y cultivos atlánticos.
Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal.
Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las plantaciones forestales.

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

Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas.

B.

Normativa SEVESO II.

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas

Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril (RID 2003), se publico a nivel estatal, el 1
de Marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. En el
ámbito del País Vasco enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en 1998 los “Mapas
de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su actualización en
el 2005.
El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del año 2005, se centra
en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y ferrocarril que transcurren total o en parcialmente
dentro de los límites administrativos de la CAPV. Los datos han sido recogidos en el 2003.
A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles se ha calculado el riesgo que suponen tanto para la
población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.

Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que atraviesan el Municipio de Soraluze/Placencia
de las Armas, Autopista AP-1, se ha procedido a realizar el Plano nº 2.-Mapa de Mercancías Peligrosas por
Carretera, TPC
Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de la infraestructura analizada, que sería la zona a intervenir
en el caso de accidente en condiciones adversas, según las recomendaciones de las Fichas de Intervención ante
Accidentes con Materias Peligrosas 2001 publicado por el Departamento de Interior de Gobierno Vasco, en relación
al flujo de materias peligrosas.
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Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes con materias
peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano.
A la hora de analizar este riesgo les remitimos al Plan de Emergencia Municipal de Soraluze/Placencia de las
Armas, donde se recogen aspectos particularizados del riesgo en este municipio.

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

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

Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Normativa estatal de protección civil:

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Otras normas

•

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

•

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

•

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

Otra documentación técnica

•

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

•

Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation.

•

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

•

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

Plano nº 1.

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

Plano nº 2.

Mapa de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC.

Plano nº 3.

Mapa de Riesgo de Incendios Forestales.
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SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
ERANSKINAK
2017ko otsaila

3. ERANSKINA
Zarata Mapa, eta Eragin Akustikoari buruzko Azterketa

MAPA DE RUIDO DE SORALUZE.
ESTUDIO DE AFECCIÓN
ACÚSTICA.

ENERO 2015

1

OBJETO
El objeto del estudio ha sido determinar el ruido ambiental previsible en el
ámbito DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE.
Promovido por el Ayuntamiento de Soraluze.

2

ANTECEDENTES
La adopción por parte de la Unión Europea de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental, provocó una nueva concepción de la
contaminación acústica, cobrando una especial relevancia el ruido ambiental,
entendiendo este como el ruido exterior no deseado o nocivo para la salud,
generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios
de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamiento de
actividades industriales.
Esta nueva concepción se ha transpuesto al ordenamiento jurídico interno a
través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
que la desarrolla en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Finalmente, el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desarrolla y regula en dicha
Comunidad Autónoma lo estipulado en la normativa estatal.
No obstante esto no exime, tal y como establece el propio decreto, de la
obligatoriedad de elaborar mapas estratégicos de ruido para aquellas
infraestructuras y municipios de conformidad con la legislación estatal.
El artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, determina la necesidad
(para los nuevos desarrollos) de realizar un estudio de impacto acústico que
incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que
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permitan prever el impacto acústico global de la zona y que contendrán como
mínimo:
a) un análisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el artículo 38,
b) un estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39 y
c) definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40.
El análisis de las fuentes sonoras a que se refiere el artículo 37 incluirá no solo
las actuales sino las futuras y en especial el nuevo viario público.
Así mismo, en el citado Decreto 213/2012, de 16 de octubre, en su artículo 3.
Definiciones se determina lo siguiente:
g) Isófona: línea que representa un área con mismo nivel sonoro.
h) Mapa de ruido: la presentación de datos sobre una situación acústica
existente o pronosticada en función de un índice de ruido, en la que se indicará
la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de
personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas
expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona
específica.

3

CONDICIONANTES
En este epígrafe se analizan los condicionantes específicos que han
determinado la elección de la metodología empleada.

3.1

PRINCIPALES

FUENTES DE EMISIÓN SONORA

El Municipio de Soraluze es atravesado por varios viales de importancia,
alguno de los cuales discurre cercano el casco urbano, lo que determina una
cierta vulnerabilidad a la afección por ruido de dichas infraestructuras. Son
estos viales las principales fuentes de emisión sonora detectadas sobre el
terreno y que son susceptibles de causar afección por ruido.
Autopistas:
AP- 1.
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Carreteras:
Gi- 627
Gi- 3331
Gi- 3651
Gi- 3652
Gi- 3653
Diferentes tramos de vía en el casco urbano Ver plano de viales
categorizados según su IMD:
Por tanto, para este estudio se contemplará el ruido emitido conjuntamente por
dichos viales, determinando las posibles afecciones por ruido a las
edificaciones proyectadas y a las existentes. No se contemplan otras fuentes
de emisión sonora por su escasa incidencia sobre la población.
Dado que el plan General de Ordenación Urbana ordena nuevo viario, éste
queda contemplado en el presente estudio con el futuro trazado, dando
cumplimiento al artículo 38 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco
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METODOLOGÍA
4.1 GENERALIDADES.
Partimos de la premisa, de que serán alguno de los viales mencionados en el
epígrafe anterior, los que influirán de forma significativa sobre los niveles de
inmisión sonora de nuestra área de estudio.
El estudio acústico se realiza mediante la generación de mapas de ruido en
fachadas, con cálculo a 4 m de altura de la rasante, y para eso realizamos un
modelo en 3D de todos los edificios existentes, con sus dimensiones reales
según catastro, y de los edificios nuevos planificados según la previsión de sus
alturas, y así se calcula la exposición al ruido de cada vivienda en todas sus
fachadas.

Para el cálculo de los aforos de tráfico se utilizan los datos de los Mapas de
Aforos 2012 de Gipuzkoa Errepideak de la Diputación Foral de Gipuzkoa/
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Gipuzkoako Foru Aldundia, para carreteras y los de 2.013 para la autopista, por
ser estos los últimos datos publicados, siempre y cuando se trate de carreteras
aforadas. En caso de no existir aforamientos oficiales se establecerá una IMD
según el tráfico previsible. Utilizaremos los datos de las siguientes estaciones
de medida:
Autopista:
Estación: 301 Muga/ Eskoriatza.
Carreteras:
Estación: 9113 Mekolalde.
Estación: 226 Sagarerreka
Para el cálculo de los aforos de calles y travesías, se utilizan los aforos si
existieren. En el caso de Soraluze, no se cuenta con aforos recientes para las
calles, ni siquiera para los principales.
Por tanto se utilizan aforos en base a los ratios de población existente o la
estimada para nuevos desarrollos (ver plano de la ubicación de los viales).
De este modo se obtiene una caracterización de la potencia sonora y de la
emisión de ruido de cada uno de los viales, utilizándolos para calcular su
acción simultánea sobre el territorio, las edificaciones de nuestra zona de
estudio, y sobre los nuevos desarrollos propuestos.
Posteriormente se realiza la simulación en base cartográfica y mediante la
utilización de programas informáticos. Es necesario conocer, además de los
valores de potencia sonora, los siguientes elementos:
-

Orografía del terreno en 3D (definido por las diferentes curvas de nivel).
Diversos elementos naturales.
Usos del terreno, según sea inculto, cultivado, matorral, arbolado o
pavimentado.
Los edificios en 3D con su emplazamiento con su ocupación y altura.
La climatología.

Finalmente se representan los resultados de forma espacial, en un plano, con
las isófonas correspondientes y para distintas franjas horarias, tal y como se
definen en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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4.2 MÉTODO

PARA EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN SONORA

DE LOS VIALES

AFORADOS

Para el cálculo de la emisión sonora se utilizan, además de los datos de
densidades de tráfico conocidos, otros datos técnicos de los propios viales
(tipos de firme) y de los vehículos circulantes (tamaño y peso), que tienen una
influencia decisiva en el nivel de emisión de ruido.
Por otro lado se han realizado pequeñas correcciones topográficas, y se han
tomado algunas mediciones de ruido para corroborar los datos obtenidos en los
programas de simulación, y para caracterizar algunos viales de la trama interior
urbana.

4.2.1

Estaciones de aforo

AP- 1.

Estación

PK

Situación

IMD

% Pesados

301

116,4

Muga/ Eskoriatza.

12.447

11 %

Estación

PK

Situación

IMD

% Pesados

9113

44,5

Mekolalde

6.613

15 %

Gi- 627

Gi- 3331

Estación
226

PK

Situación

3,4

Sagarerreka

IMD

%
Pesados

39

5%
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4.3

MÉTODO

PARA EL CÁLCULO DE LA EMISIÓN SONORA

DE LOS VIALES

NO AFORADOS

En los viales no aforados (de los que no se tiene ningún dato de densidad
de tráfico), se calcula un IMD según los ratios de habitantes de sus zonas
de influencia. Del mismo modo se realiza una distribución horaria del
tráfico atendiendo a patrones de modelos existentes. Se contempla tanto
la población existente como la población prevista en los nuevos
desarrollos. Del mismo modo que para los viales aforados se utilizan para
el cálculo, además de los datos de densidades de tráfico conocidos, otros
datos técnicos de los propios viales (tipos de firme) y de los vehículos
circulantes (tamaño y peso), que tienen una influencia decisiva en el nivel
de emisión de ruido.
A las carreteras no aforadas se les ha asignado los siguientes datos de
IMD:
Gi- 3651

Estación
-------

PK

Situación

-------

------------

PK

Situación

-------

------------

PK

Situación

-------

------------

IMD

%
Pesados

50

5%

IMD

%
Pesados

90

5%

IMD

%
Pesados

180

5%

Gi- 3652

Estación
-------

Gi- 3653

Estación
-------
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Para los viales interiores se ha establecido los siguientes IMD (ver mapa
de Viales - Puntos Emisión Sonora de los planos):

4.4

CÁLCULO

Incluidos los datos de emisión sonora de los viales, la orografía, todos los
edificios proyectados en 3D, tipo de terreno, etc. se realiza el cálculo con
programas de simulación, teniendo en cuenta todos los parámetros y
determinaciones indicadas en el anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, y en el anexo II Decreto 213/2012, de 16 de octubre. Se utiliza el
método nacional Francés “NMPB- Routes 96 (AETRA-CERTULCPC-CSTB)
para la simulación de carreteras, por ser éste el obligado por la normativa
vigente.

4.5

GRAFISMO

DE LOS RESULTADOS

Se generan, de este modo, unos PLANOS DE ISÓFONAS DE RUIDO que
determinarán la incidencia de ruido en cada punto del territorio.
Los planos de ruido se establecen para 3 franjas horarias (como determina el
Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco) y para el día completo, es decir para
periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para periodo nocturno (Ln) y
para día completo (Lden)

5

RESULTADOS DE INMISIÓN SONORA EN EL
ÁREA DE ESTUDIO.
Los resultados se presentan gráficamente en los planos que se adjuntan, para
todo el ámbito urbano del municipio de Soraluze..
Se incluyen planos de isófonas, a escala 1:5.000, para todo el territorio y para
periodo diurno (Ld), para período de tarde (Le) y para periodo nocturno (Ln) y
día completo (Lden).
Así mismo se incluyen planos en los que quedan reflejados los viales que se
han tenido en cuenta como origen del ruido (VER ANEXO PLANOS).
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0. PLANO DE LOS VIALES
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Viales - IMD
1000-10%
1500-8%
700-8%
6740-9%
5572-9%
1500-8%
80-20%
50-6%
400-8%
Edificacion
Término municipal

Viales considerados - IMD
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

0-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

Viales - IMD
1000-10%
1500-8%
700-8%
50-2%
1500-8%
20-3%
80-20%
40-6%
50-6%
400-8%
Edificacion
Término municipal

Viales considerados - IMD
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

0-B

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

1. PLANO RUIDO DÍA
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Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60- 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Día)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

1-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60- 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Día)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

1-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

2. PLANO RUIDO TARDE
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Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Tarde)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

2-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Tarde)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

2-B

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

3. PLANO RUIDO NOCHE
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Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Noche)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

3-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Noche)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

3-B

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

4. PLANO RUIDO DÍA COMPLETO
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Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Lden)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

4-A

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A

Nivel sonoro (dbA)
< 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
> 70
Edificacion
Zona residencial
Zona industrial
Zona de equipamiento
Espacio libre
Nuevos desarrollos
Término municipal

Niveles sonoros (Lden)
Calle Leyre, 11 - 3º . 31002 . Pamplona .
Teléfono/Fax: 948 222454 - E-mail: ecolan@ya.com

PROYECTO

Escala

Mapa de ruido de Soraluce.
Estudio de afección acústica.

1:5.000

Plano nº

4-B

Fecha

01/2015

PROMOTOR

Ayuntamiento de Soraluce

Referencia

Revision

1A
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CONCLUSIONES
Los niveles exigibles de calidad acústica para ruido, de acuerdo a la
normativa vigente, serían los siguientes:
Objetivos de calidad acústica para ruido según anexo II del Real
Decreto 1367/2007, y anexo II del Decreto 213/2012 de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Tipo de área acústica

Ld - Le

Ln

E

Sectores del territorio con predominio de suelo 60 dB(A)
de uso sanitario, docente y cultural, que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

50 dB(A)

A

Sectores del territorio con predominio de suelo 65 dB(A)
de uso residencial.

55 dB(A)

D

Sectores del territorio con predominio de suelo 70 dB(A)
de uso terciario destinto al contemplado en c

65 dB(A)

C

Sectores del territorio con predominio de suelo 73 dB(A)
de uso recreativo y de espectáculos

63 dB(A)

B

Sectores del territorio con predominio de suelo 75 dB(A)
de uso industrial

65 dB(A)

A estos niveles se les debe rebajar 5 dB(A) en los nuevos desarrollos por
lo que los niveles quedarían en:
Tipo de área acústica

Ld - Le

Ln

E

Sectores del territorio con predominio de suelo 55 dB(A)
de uso sanitario, docente y cultural, que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

45 dB(A)

A

Sectores del territorio con predominio de suelo 60 dB(A)
de uso residencial.

50 dB(A)

D

Sectores del territorio con predominio de suelo 65 dB(A)
de uso terciario destinto al contemplado en c

60 dB(A)

C

Sectores del territorio con predominio de suelo 68 dB(A)
de uso recreativo y de espectáculos

58 dB(A)

B

Sectores del territorio con predominio de suelo 70 dB(A)
de uso industrial

60 dB(A)

24

Por tanto cabe concluir lo siguiente:
1º) Del estudio realizado se deduce que no existe afección significativa
por ruido en las edificaciones consolidadas del casco urbano de Soraluze.
Tan solo en una fachada de un edificio se constatan niveles superiores a
los permitidos por la legislación vigente, se trata de la fachada Sur del
edificio Asilo, afectado por la carretera Gi-627. En todo caso se excede en
menos de 5 dbA los valores permitidos por el anexo II del Decreto
213/2012 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2) En cuanto a los nuevos desarrollos propuestos tanto de suelo
residencial como industrial o dotacional se concluye que tan solo en las
fachadas más expuestas al viario de los desarrollos residenciales de
Cañones y Txurruka se constatan niveles superiores a los permitidos por
la legislación vigente. En todo caso se excede en menos de 5 dbA los
valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

6.1

MEDIDAS

CORRECTORAS

Considerado en términos generales, el medio urbano de Soraluze
cumple en gran medida los objetivos acústicos establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia.
En todo caso, se ha de tener en cuenta que, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 213/2012, no es posible la concesión de
licencias de edificaciones destinadas a viviendas, etc. en caso de
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, salvo, entre otros,
en ámbitos declarados como Zona de Protección Acústica Especial,
con el contenido mínimo siguiente:
*

Delimitación de la zona.

*

Identificación de los focos emisores acústicos y su contribucion
acústica, y,

*

Determinación del correspondiente plan zonal.

De conformidad con lo expuesto en este Estudio, los objetivos de
calidad acústica se incumplen en el subámbito “21.1 Txurruka” y en el
25

ámbito “25. Cañones”, en los que el Plan General prevé desarrollos
residenciales.
Debido a ello, la ejecución de esos desarrollos residenciales justifica
la previa declaración de esos subámbito y ámbito como dos Zonas de
Protección Acústica Especial diferenciadas, con el contenido mínimo
antes mencionado.
En esas circunstancias y sin perjuicio de una más precisa y completa
determinación de ellas en el marco de la elaboración de los
correspondientes planes zonales, se sugieren como posibles medidas
acústicas correctoras las siguientes:
a) Ajardinamientos en las zonas perimetrales de esos subámbito y
ámbito en forma de mota, preferentemente con vegetación
arbórea o arbustiva en su coronación.
b) Ordenación de la edificación (disposición de los edificios y
distribución de los usos, así como de los distintos espacios de las
viviendas) en condiciones que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos acústicos.
c) Reducción de la velocidad del tráfico a su paso por la red viaria
colindante con los citados subámbito y ámbito.

Pamplona a 6 de enero de 2015.

José Carlos Irurzun

José Ramón Masferrer

Colegiado Nº 13.036J

Colegiado Nº 11.879J
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SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.1. HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUA ETA BERORREN GAUZATZEA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA”
ERANSKINAK
2017ko otsaila

4. ERANSKINA
HAPOri lotutako Eragin Akustikoari buruzko Azterketa

ERANSKINA
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
ERAGIN AKUSTIKOARI BURUZKO AZTERKETA
2017ko Otsaila

ERAGIN AKUSTIKOARI BURUZKO AZTERKETA,
SORALUZEKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRARI LOTUTAKOA

I.-

SARRERA.

Urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan, EAEko hots-kutsadurari buruzkoan (37. artikulua etab.),
xedatzen denarekin bat etorriz, etorkizunean hirigintza-garapenak egitea aurreikusita dagoen
eremuei, erabilera urbanistikoen kalifikazio berriak barne, Eragin Akustikoari buruzko Ikerketa
erantsi beharko zaie dagozkien hirigintza- eta ingurumen-izapideetan. Ikerketa horiek eremuak
jasango duen eragin akustikoa aurreikusten duten zarata-mapak eta ebaluazio akustikoak
barne hartu beharko dituzte. Ikerketan honako alderdi hauek jasoko dira gutxienez:
*
*
*

soinu-iturrien analisia (...)
hautabideei buruzko azterlana (...)
neurrien definizioa (...)

Gainera, aurreikuspen horiek beste batzuekin osatzen dira, besteak beste, hauekin:
*

43 eta 45. artikuluetan xedatutakoa bazter, etorkizunean ezingo da hirigintza-garapenik
egin kanpoaldeko kalitate akustikoko helburuak betetzen ez dituzten eremuetan.

*

Zarata-fokuek muga-balio aplikagarriak errespetatu arren, gerta daiteke kalitate
akustikoaren helburuak ez betetzea eremu akustiko jakin batean. Babes Akustiko Bereziko
Eremutzat (BABE) joko dira aipatu eremu horiek, honako zehaztapen hauek betez:
Etorkizuneko hirigintza-garapenak Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatu ahalko
dira, hirigintza-garapen horren eragin akustikoari buruzko ikerketak neurri
zuzentzaileak jasotzen dituen heinean, titulu honetako II. kapituluan jasotako moduan
eta egoera hauetakoren batean:
.
dekretu hau indarrean jartzean antolamendu xehatuari hasierako onarpena eman
bazaio,
.
hiri-lurra berritu bada.
Honako eduki hauek izango ditu, gutxienez ere, BABEen izendapen-agiriak:
.
eremuaren zedarriztapena,
.
zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa,
.
eremuko plana, 46. artikuluan aurreikusi bezala.
Kalitate akustikoko helburuak lortzean etengo da babes akustiko bereziko eremuei
aplikatzen zaien araudia.

*

Eremu horretarako edo horietarako diseinu-hautabideen azterlana egingo da (eraikuntzapartzelen kokaleku ezberdinak eta erabileren orientazioa zarata-fokuak aintzat hartuta),
udaleko plangintza aplikagarriaren antolamendu xehatua onartu aurretiko pauso gisara.
Etorkizuneko garapen horri lotutako planik badago, horien aurreikuspenak ere aintzat hartu
beharko dira artikulu honetako ikerketa akustikoa egiteko orduan.
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Testuinguru horretan landu da azterketa hau, eta berorren helburua, beraz, Soraluzeko Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berri honetan aurrera begira aurreikusten diren hirigintzagarapenei dagokienez legeak agintzen duenari erantzuna ematea da.
2.-

Plan Orokorrean etorkizunari begira aurreikusten diren hirigintza-garapenak
identifikatzea.

213/2012 Dekretu horretan zehaztutako definizioa abiapuntutzat hartuta, Plan Orokorrak
honako eremu eta gune hauetan aurreikusten dituenak har daitezke etorkizuneko hirigintzagarapentzat:
*
*
*
*
*
*
*

"2. Amillaga" eremua.
"14. Olaldea" eremua.
"a.2.1/19" lursaila, "19. Txurrukena Behekoa" eremukoa.
"21.1 Txurruka" azpieremua.
"22.1 Zahar Etxea" azpieremua.
"25. Kanoiak" eremua.
“2.1/26” lursaila, 26. eremukoa.

Horrez gain, dagozkion eraginetarako, aintzat hartu behar da Plan Orokorrak ez duela “2.
Amillaga” eta 14. Olaldea” eremuetako eta “22.1 Zahar Etxea” azpieremuko antolamendu
xehatua zehazten. Horietan guztietan, Hiri Antolamenduko Plan Bereziak landu beharko dira,
berorien antolamendua zehaztu aha izateko.
Gainerako kasuetan, planak zehazten du berorien antolamendua.
Aurreikuspen horiek garrantzia berezia dute; izan ere, dekretu horretan adierazten denaren
ildotik, Eragin Akustikoari buruzko Azterketa egitea adierazitako antolamendu xehatuaren
zehaztapenarekin lotuta ulertu behar da, eta, zehazki, berori landu aurretiko pauso gisa.
Dena den, Plan Orokor honetan jasotzen diren aurreikuspenek ahalbidetu dute azterketa hau
egitea, betiere, etorkizuneko hirigintza-garapenei lotuta.
3.-

Etorkizuneko hirigintza-garapenen Eragin Akustikoari buruzko Azterketa.

3.1.- Eragin Akustikoari buruzko Azterketa lantzeko esparru orokorra.
Esparru hori, besteak beste, honako xedapen eta dokumentu hauek osatzen dute:
*

EAEko kutsadura akustikoari buruzko indarreko Dekretua, 2012ko urriaren 16koa.

*

“Soraluzeko Zarata Mapa. Eragin Akustikoari buruzko Azterketa” dokumentua, Plan
Orokorrarekin batera landu dena eta hari erantsita aurkeztu dena.
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3.2.- Zonakatze akustikoa eta kalitate akustikoari buruzko helburuak.
Zonakatze akustiko hori Plan Orokor horretan aurreikusten dena da; eta, zehazki, “4. Planoak”
dokumentuko "IV.2" planoan islatzen da.
Eremu edo zona akustiko horiek plano horretan islatzen direnak dira.
Eremu horietako helburu akustikoak 2012ko urriko Dekretuak xedatzen dituenak dira. Zehazki,
hauexek dira (31. artikulua; I. eranskineko 1. zatiko A taula):

LEHENDIK URBANIZATUTA DAUDEN EREMUEKIN
LOTUTAKO KALITATE AKUSTIKOKO HELBURUAK
ZARATA-INDIZEAK

EREMU AKUSTIKO MOTAK

Ld

Le

Ln

Nagusiki bizitegi-erabilerako lurzoruak dituzten eremuak

65

65

55

B

Nagusiki industria-erabilerako lurzoruak dituzten eremuak

75

75

65

C

Nagusiki aisialdi eta ikuskizunetarako erabilerako lurzoruak

73

73

63

70

70

65

60

60

50

(1)

(1)

(1)

A

dituzten eremuak
D

Nagusiki C-tik aparteko hirugarren sektoreko erabilerako
lurzoruak dituzten eremuak

E

Nagusiki osasun, irakaskuntza eta kulturako erabilerako
lurzoruak

dituzten

eremuak,

kutsadura

akustikoaren

aurkako babes bereziren bat behar dutenak
F

Garraio-azpiegituren sistema orokorren edo antzeko beste
ekipamenduen eraginpeko eremua

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

Bestalde, etorkizuneko hirigintza-garapenei lotuta dauden kalitate akustikoko helburuak aurreko
taulan adierazi direnak dira, 5 dB(A)-tan murriztuta.
3.3.- Hirigintza-antolamendurako planteatutako hautabideak.
Hautabide horiek Plan Orokorra lantzeko prozesuan orain arte izapidetu diren faseetan
planteatu diren aukerak dira.
Zehazki, hautabide horiek plan horren Aurrerapena lantzeko eta izapidetzeko egin den bidearen
testuinguruan −jendaurrean jartzeko fasea barne− planteatu eta eztabaidatu dira. Horregatik,
Aurrerapenean adierazitakoari lotuko gatzaizkio, bai eta berorren inguruan sustatu den
debateari ere, planaren espedientean azaltzen denaren ildotik.
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3.4.- Soraluzeren eta etorkizunerako planteatutako hirigintza-garapenen azterketa akustikoa.
Azterketa akustiko hori “Soraluzeko Zarata Mapa. Eragin Akustikoari buruzko Azterketa”
dokumentuan txertatzen dena da; 2015eko urtarrilean egin da dokumentua, eta Plan Orokorrari
erantsi zaio.
Etorkizuneko hirigintza-garapenek eskatzen duten Eragin Akustikoari buruzko Azterketaren
funtsezko atalarekin bat dator azterketa hori, 2012ko urriaren 16ko Dekretuak, EAEko
kutsadura akustikoari buruzkoak, 37. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz.
Azterketa eta ikerketa akustiko horren edukietan oinarrituta, honako ondorio hauek atera
daitezke:
1.- (…) ez dago zaratagatiko eragin esanguratsurik Soraluzeko hirigunean finkatutako
eraikinetan. Indarreko legediak baimendutakoetatik gorako mailak soilik eraikin baten
fatxadan hauteman dira. Zahar Etxeko hegoaldeko fatxada da, GI-627 errepidearen
eragina jasaten duena. Dena den, baimendutako balioak 5db(A)-tan baino neurri
txikiagoan gainditzen dira.
2.- Bizitegi-lurzoruan eta industria-lurzoruan nahiz txandakakoan proposatzen diren garapen
berriei dagokienez, Kanoien eremuko eta Txurrukako bizitegi-garapenei dagozkien
bideetatik gertuen dauden fatxadetan soilik egiaztatu dira indarreko legediak
baimendutakoetatik gorako mailak. Dena den, baimendutako balioak 5 db(A)-tan baino
neurri txikiagoan gainditzen dira (...).
Bi eremu horietan proposatutako hirigintza-garapenei lotuta neurri akustiko zuzentzaileak
zehaztu beharreko dakar horrek.
Ildo horretatik eta aipatutako dekretuan jasotzen denaren arabera, gogoan izan behar da
horrelako neurriak eremu horiei Babes Akustiko Bereziko Eremu izendapena ematearekin
lotuta daudela, eta honako eduki hauek jaso behar dituztela gutxienez:
*
*
*

Eremuaren zedarriztapena.
Zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa.
Eremuko plana.

Horrez gain, kontuan hartu behar du hau ere: eraikinen barnealdeko kalitate akustikoko
helburuak bete beharko dira, eta, eremuaren planean zarata murrizteko onartutako neurrien
arabera eta, beraz, neurri horiek hartuta kanpoan aurreikusten diren zarata mailak murriztu
ondoren, beharrezkoa izango da gutxienekoa isolamendua zehaztea, adierazitako betekizun
hori bete ahal izateko.
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3.5.- “21.1 Txurruka” azpieremua eta “25. Kanoiak” eremua Babes Akustiko Bereziko
Eremutzat izendatzea (BABE).
Aurreko 3.4 atal horretan jaso diren ondorioek beharrezko egiten dute azpieremu eta eremu
horiek Babes Akustiko Bereziko Eremu izendatzea.
Eremu eta azpieremu horiek nahiz berorietan aurreikusten diren etorkizuneko hirigintzagarapenak horrelako izaerako eremutzat hartzea bat dator 2012ko urriko Dekretuko “45.a"
artikuluan jasotzen diren irizpideekin. Ildo horretatik, lurzoru hiritarra berritzeko jarduketatzat
hartzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituzte garapen horiek.
Izendapen hori hurrengo “3.6” atalean izendapen horrekin lotuta jasotzen diren eduki edota
eraginekin osatzen dira.
3.6.- “21.1 Txurruka” azpieremuaren eta “25. Kanoiak” eremuaren Babes Akustiko Bereziko
Eremu izendapenak biltzen duen edukia.
A.- Izendapenaren xede den eremua zedarriztatzea.
Adierazi denaren ildotik, izendapenaren xede den eremua zedarriztatzea bat dator une
honetan Plan Orokorrean azpieremu eta eremu horietarako zehaztu denarekin.
B.- Zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen akustikoa.
Soinu-foku horiek azpieremu eta eremu horien inguruetako errepide-sarearekin eta sare
horretako zirkulazioarekin lotuta daude.
C.- Eremuko plana. Kutsadura akustikoa murrizteko neurriak.
a)

Hirigintza-antolamenduko neurriak eta espazio publikoen urbanizazioaren
tratamendurako neurriak (horien barnean sartzen dira kaleak, zirkulazioa eta garraioa
eta, finean, eremuko komunikazioa).
*

*

*
*
*

Mugikortasun-neurriak sustatzea oro har udalerrian eta zehazki azpieremu eta
eremu horietan, garraio publikoaren bidez eta motorrik gabeko ibilgailuetan
oinarritutako mugikortasunaren bidez.
Mugitzeko motordun ibilgailu pribatuak (autoak eta motorrak) erabiltzea
bultzatzen duten neurriei pizgarriak kentzea, eta horien erabilera oztopatzea
edota “zigortzea”.
Zarata xurgatzen duten zoladurak erabiltzea.
Motordun ibilgailuen gehieneko abiadura mugatzea, aipatutako bide-sare horren
ezaugarri berezi eta partikularrekin bat etorrita.
Zuhaitzak egokiro landatzea, zirkulazioaren ondoriozko eraginak kentzeko edota
minimizatzeko.

5

ERANSKINA
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
ERAGIN AKUSTIKOARI BURUZKO AZTERKETA
2017ko Otsaila

*
*

Zirkulazioaren eraginak kentzeko edota minimizatzeko egokitzat jotzen diren
beste elementu batzuk ezartzea, egoki ikusten denean.
Aurreko helburuak lortu ahal izateko baldintza egokietan urbanizatzea eremua
eta azpieremua, horretarako egokiak diren materialak eta zoladura erabiltzea, eta
abar barnean hartuta.

b)

Eraikuntzarako neurriak.
*
Zarataren arloan indarrean dauden xedapenetan jasotzen diren irizpideekin bat
etorrita, aurreikusitako eraikin berriak proiektatzea eta gauzatzea (Eraikuntzaren
Kode Teknikoa; 2012ko urriaren 16ko Dekretuaren 43. artikulua, etab.).

c)

Garapenaren kudeaketa akustikorako neurriak, berori gauzatu ondoren.
*
Espazio publikoetan eta pribatuetan planteatzen diren jarduketak eta jarduerak
(jardueren ezartzea eta garatzea; jarduera-lizentziak ematea; espazio
publikoetan obrak eta jarduerak proiektatzea eta garatzea; hiri-hondakinak utzi
eta biltzea; edukiontziak ezartzea, erabiltzea, etab.; zamalanak; espazio
publikoen garbiketa; aurrez adierazitako jarduketa horietarako ibilgailuak eta
makineria baldintza akustiko egokietan erabiltzea, etab.) aplikagarriak diren
protokoloetan, ordenantzetan eta abarretan zehazten diren irizpide akustikoetara
egokitzea.
*
Espazio publikoak egokiro mantentzea, bide-sarea ere barnean hartuta, beroriek
beren zerbitzuak baldintza akustiko egokietan eskain ditzaten; horretarako,
zoladurak eta gainerako elementu akastunak ordezkatzea.
*
Esparru horietan aurrez adierazitako irizpide horien betetze mailaren fiskalizazio
etengabea.

d)

Adierazitako neurri horien azterketa ekonomikoa eta berorien bideragarritasuna.
Besteak beste, honako alderdi hauei lotuta daude zehazki neurri horiek:
*
Azpieremu eta eremu horietan aurreikusten diren urbanizazio-lanen kostu
ekonomikoaren barnean sartzen dira edo sartu behar dute aipatutako helburu
akustikoei erantzuna emateko beharrezkoak diren neurriak garatzea eta ezartzea
ere.
Kostu hori Plan Orokor honetako “3. Azterketa ekonomikoa. Jarduketa-programa”
dokumentuan aurreikusten da.
Beraz, neurri horien ordainketa eta gauzatzea azpieremu eta eremu horietan
proiektatzen diren hirigintza-garapen berrien urbanizazio-kargak dira. Teknikoki
eta ekonomikoki gauzatuko direla bermatzen du horrek.
Horrez gain eta aurrekoarekin bat etorriz, urbanizazio horri baldintza horietan
eutsiko zaila aurreikusten da.
*
Zarataren arloan indarrean dauden xedapenetan jasotzen diren irizpideekin bat
etorrita (Eraikuntzaren Kode Teknikoa; 2012ko urriaren 16ko Dekretuaren 43.
artikulua, etab.), eraikin berrien proiekzioak eta gauzatzeak eraikuntzarekin
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lotutako neurri akustikoak gauzatuko direla eta beroriei eutsiko zaiela bermatzen
dute, teknikoki eta ekonomikoki.
Sustatzaileen betebeharra da, baita betebehar ekonomikoa ere, eraikuntza horiek
behar bezalako baldintza akustikoetan gauzatzea.
e)

Aipatutako neurri horiek gauzatzeko, ezartzeko eta mantentzeko erantzukizuna.
*
“21. Txurruka” azpieremuan eta “25. Kanoiak” eremuan etorkizunerako
aurreikusten diren hirigintza-garapenak gauzatzeari lotutako erantzukizun
kolektiboak:
Eremuaren urbanizazio publikoa baldintza akustiko egokietan proiektatzea
eta gauzatzea, aurrez adierazitako neurriak hartzearekin lotuta, bai eta
geroxeago aipatzen diren proiektuetan beroriek garatu edota zehazteko
hartzen diren neurriekin lotuta ere.
Aipatutako urbanizazio-lanen ordainketa, adierazitako neurri akustikoak ere
barnean hartuta.
Adierazitako neurri akustikoak gauzatzeko eta ordaintzeko erantzukizuna
planteatutako hirigintza-garapenen urbanizazio-kargatzat hartzea.
*
Titulartasun pribatua duten proiektatutako lurzati eta eraikinen jabeen
erantzukizunak.
Eremuaren antolamenduko lurzatietan proiektatutako eraikuntzak baldintza
akustiko egokietan proiektatzea eta gauzatzea, aurreko “b” puntuan
adierazitako irizpideekin bat etorrita.
Eraikuntza-lan horien ordainketa, lan horien proiekzioarekin eta
gauzatzearekin lotutako neurriak ere barnean hartuta.
Eraikinei baldintza akustiko egokietan eustea.
*
Soraluzeko Udalaren erantzukizunak.
Obrak gauzatzea eta ordaintzea, eta berorien harrera egin ondoren
urbanizazioari eusteko jarduketak garatzea, beroriei baldintza akustiko
egokietan eusteko beharrezkoak direnak ere barnean hartuta.

f)

Adierazitako neurri akustikoak gauzatzeko eta ezartzeko programa.
*
Aipatutako azpieremuan eta eremuan aurreikusten den urbanizazio publikoa
proiektatzeari eta gauzatzeari lotutako neurri akustikoak egikaritzea eta ezartzea.
Programa eta neurri horiek zehazteko, gauzatzeko eta ezartzeko, kontuan
hartu behar da azpieremu eta eremu horiek tratamendu berezien xede izan
behar dutela.
Neurri horiek gauzatzeko programa proposatutako antolamendua gauzatu
ahal izateko plan honen garapenean sustatuko diren hirigintza-proiektuen
esparruan zehazten dena izango da (Hirigintzako Jarduketa Programa,
beharrezkoa denean; urbanizazio-obretarako proiektuak, etab.).
Plan Orokor honetan aurreikusten diren antolamenduko proposamenak
garatzearekin eta gauzatzearekin batera, programa horiek formulatzea eta
onartzea aurreikusten da.
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*

g)

Aurreikusten diren eraikin berriak proiektatzeari eta gauzatzeari lotutako neurri
akustikoak egikaritzea eta ezartzea.
Eraikuntza-lanak gauzatzearekin batera, neurri horiek ere gauzatzera joko
da.
Dagozkien eraikuntza-proiektuak gauzatzeko eta eraikuntzako udallizentziak eskatzeko epea plan honetako Hirigintza Arauetan ezartzen dena
izango da.

Adierazitako urbanizazio-neurrien garapena eta zehaztapena.
Aurrez adierazitako neurri akustiko horiek guztiak, antolamenduan jasotako espazio
publikoen urbanizazioa proiektatu eta gauzatzearekin lotutako neurri horiek guztiak,
beroriei dagozkien garapen eta zehaztapenen xede izan behar dute (dagozkien arlo
guztietan: teknikoan, ekonomikoan, programazioari dagokionean, inbertsio eta
programazio-erantzukizunei dagokienean, etab.), proiektu honen garapenean
sustatuko diren hirigintza-proiektuetan: Hirigintzako Jarduketa Programa, beharrezkoa
denean; urbanizazio-obretarako proiektuak; berdinbanaketa-proiektuak, beharrezko
direnean; eraikuntza-proiektuak, adierazitako urbanizazioan eragina dutenean, etab.
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5. ERANSKINA
Lurzorua kutsa dezaketen Jardueren Kokapena
(IHOBEren inbentarioa)
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MEMORIAREN 5. ERANSKINA
Kutsatuta egon daitezkeen jarduerekin tokiak.
Jarraian azaltzen da 2014ko urtarrilan IHOBEk egunean jarritako Euskal Herriko Autonomia
Erkidegoan kutsatuta egon daitezkeen jarduerekin dauden tokien zerrenda.

TIPO PARCELA

CÓDIGO

NOMBRE

SITUACION

ÁREA

Vertedero
Vertedero

20065-00024 Vertedero Galvanizados Arrate

Modificado

9539,57

20065-00025 Escombrera Sagar Erreka

Modificado/Inactivo

Vertedero

20065-00094 Vertedero Ezozia

Vertedero

20065-00095 Vertedero Iraola

Activo
Activo

13185,93

706,87
1763,84

Activo

19648,82

Activo

692,44

Activo

747,48

Actividad Indust 20065-00004 ARRATE GALVANIZADOS
Actividad Indust 20065-00005 INDUSTRIAS FER, S.A.
Actividad Indust 20065-00006 IRAZOLA, S.A.

Activo

706,91

Activo

2631,51

Activo

5194,32

Actividad Indust 20065-00007 RST. SORALUCE, S.L.
Actividad Indust 20065-00008 INDUSTRIAS GOL
Actividad Indust 20065-00009 LAGA ESTAMPACION, S.A

Activo

982,07

Actividad Indust. 20065-00001 V. GABILONDA E HIJOS, S.A.-GABILONDO
Actividad Indust 20065-00002 TORNILLERIA ARAS, S.A.L.
Actividad Indust 20065-00003 LASHER TALLERES MECANICOS

Activo

800,69

Activo

1457,19

Actividad Indust 20065-00010 GARITAONAINDIA LEJARDI, JESUS
Actividad Indust 20065-00011 URRESTARAZU ARISTI
Actividad Indust 20065-00012 PLASTICOS GABILONDO RESINOL, S.A.

Activo

391,03

Actividad Indust 20065-00013 ZULDAGA LARRAÑAGA, JULIO
Actividad Indust 20065-00014 TALLERES UNAMUNO, S.A
Actividad Indust 20065-00015 TECNICAS EIBARRESAS DE CURVADO, S.L
Actividad Indust 20065-00016 GARBILAN, S.A.L.
Actividad Indust 20065-00017 TECOR TALLERES, S.A.
Actividad Indust 20065-00018 INDE, S.A.L.

Activo

934,04

Activo

1197,04

Modificado

1562,56

Activo

7344,53

Modificado
Activo

1241,10

Activo

2880,59
608,10

Activo

364,32

Actividad Indust 20065-00019 GARITAONANDIA EGUREN, PEDRO
Actividad Indust 20065-00020 INDUSTRIAS GOL
Actividad Indust 20065-00021 NUMATOR, S.A.L.

Modificado
Activo

106,75

Activo

877,79

Actividad Indust 20065-00022 TORNILLERIA ORUESAGASTI
Actividad Indust 20065-00023 CORCHERO VEGA, RAFAEL
Actividad Indust 20065-00024 HONKINDEGI - AYUNTAMIENTO

Activo

1950,51

Actividad Indust 20065-00026 ETXEHUN, S.A.L.
Actividad Indust 20065-00027 TREVIÑO HNOS.
Actividad Indust 20065-00028 LEONARDO ALVAREZ, JOSE ALBERTO

2825,57

Activo

553,36

Activo

9733,84

Activo

693,07

Activo

453,60

Inactivo

126,09

Actividad Indust 20065-00029 SACIA, S.A. CONSTRUCCIONES
Actividad Indust 20065-00030 ARIAS, AGUSTIN E HIJO, S.R.C.
Actividad Indust 20065-00031 INDUSTRIAS ALZAN

Modificado
Modificado

953,95

Inactivo

181,92

Actividad Indust 20065-00032 TORNILLERIA URRESTARAZU
Actividad Indust 20065-00033 CASTRO RODRIGUEZ, GRAVIANO
Actividad Indust 20065-00034 JAUREGUI LOYOLA, JOSE Mª

Modificado

198,85

Modificado

113,91

Modificado

360,55

Actividad Indust 20065-00035 TORNILLERIA ITERGA, S.L.
Actividad Indust 20065-00036 ORMAECHEA, IGNACIO
Actividad Indust 20065-00037 TREVIÑO MAIZTEGUI, BRUNO

Modificado

274,89
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TIPO PARCELA
CÓDIGO
NOMBRE
Actividad Indust 20065-00038 ARANGUREN Y CIA. S.L.
Actividad Indust 20065-00039 ALDAZABAL Y ARZUAGA
Actividad Indust 20065-00040 MANUFACTURAS UPAZ, S.L.
Actividad Indust 20065-00041 ARTOLAZABAL, RAMON
Actividad Indust 20065-00042 TORNILLERIA ITERGA
Actividad Indust 20065-00043 CALIBRADOS ELKAR
Actividad Indust 20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES
Actividad Indust 20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL
Actividad Indust 20065-00046 ROFE LIJADOS
Actividad Indust 20065-00047 TORNIDECO, S.L.
Actividad Indust 20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A.
Actividad Indust 20065-00049 ESTAMPACIONES LAGA, S.A.
Actividad Indust 20065-00050 PULIMENTOS SORALUCE, C.B.
Actividad Indust 20065-00052 EUSEBIO ARIZABA, S.R.C.
Actividad Indust 20065-00053 S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS
Actividad Indust 20065-00054 NUÑEZ, JOSE ANTONIO
Actividad Indust 20065-00055 OREGUI, PEREZ, JAVIER
Actividad Indust 20065-00056 ARIZAGA ALDAZABAL, J.M.
Actividad Indust 20065-00057 ARSA
Actividad Indust 20065-00058 TALLERES ITURBURU
Actividad Indust 20065-00059 LERSUNDI TALLERES

SITUACION

ÁREA

Modificado

253,60

Modificado

189,03

Activo

218,08

Modificado

192,24

Modificado

230,03

Inactivo

378,24

Inactivo

316,00

Modificado

205,80

Modificado
Activo

226,22

Activo
Modificado

548,72
1197,04
423,28

Inactivo

116,56

Inactivo

303,21

Activo

3619,59

Modificado

122,22

Modificado

197,06

Modificado

482,16

Modificado

237,27

Inactivo

125,81

Modificado

599,41

Actividad Indust 20065-00060 EUSKALDUNA-POLIDEPORTIVO
Actividad Indust 20065-00061 TORNILLERIA SESMA-AYTO. SORALUCE
Actividad Indust 20065-00064 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.A.

Modificado

1833,22

Modificado

213,36

Modificado

441,30

Actividad Indust 20065-00065 ADANEZ DEL BOSQUE, JULIAN
Actividad Indust 20065-00066 CHURRUCA, P
Actividad Indust 20065-00067 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.L.

Inactivo

152,30

Inactivo

194,72

Modificado

1194,10

Actividad Indust 20065-00068 LARRAÑAGA ARGARRATE, EUSEBIO
Actividad Indust 20065-00069 OREGUI LETURIONDO, E.
Actividad Indust 20065-00070 MORILLO BELIO, F.

Modificado

332,50

Modificado

163,85

Modificado

346,71

Actividad Indust 20065-00071 UCIN ALDAZABAL, ANDRÉS
Actividad Indust 20065-00072 TORNILLERIA CHURRUCA, C.B.
Actividad Indust 20065-00073 INDUSTRIAS B.E.T

Inactivo

158,67

Modificado

145,27

Modificado

155,39

Actividad Indust 20065-00074 MENDIZABAL BARRENECHEA, CARMELO
Actividad Indust 20065-00075 LERSUNDI, ALBERTO
Actividad Indust 20065-00076 BARRANCO TORNILLERIA

Inactivo
Modificado

362,25
186,74

Modificado

255,25

Actividad Indust 20065-00077 OSUMA, S.A.
Actividad Indust 20065-00078 PASCUAL CHURRUCA, S.A.
Actividad Indust 20065-00079 LA AUXILIAR CUBERTERA

Modificado

136,64

Activo

472,07

Actividad Indust 20065-00080 MENDICUTE LARRAÑAGA, ANASTASIO
Actividad Indust 20065-00081 TALLER MECANICO ALBISUA, S.L.
Actividad Indust 20065-00082 FUNDICIONES RECALDE

Inactivo
Activo

1477,28
114,80

Activo

239,50

Modificado

681,41

Actividad Indust 20065-00083 INDUSTRIAS DOJE
Actividad Indust 20065-00084 LARRAÑAGA INDUSTRIAS
Actividad Indust 20065-00085 MENDIZABAL, CARMELO

Activo

677,30

Modificado
Activo

236,41
1228,82

Actividad Indust 20065-00086 FERMARAN, S. COOP.

Activo

1824,55
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TIPO PARCELA
CÓDIGO
NOMBRE
Actividad Indust 20065-00087 AUTOS KARAKATE, C.B.
Actividad Indust 20065-00088 GARAJE RECALDE, C.B.
Actividad Indust 20065-00089 PINO, MANUEL
Actividad Indust 20065-00090 SOLO-GOEN FUNDICIONES
Actividad Indust 20065-00091 ARIZNABARRETA LARRAÑAGA, J.M.
Actividad Indust 20065-00093 OYARZUN ZARRANA, FELIX

SITUACION
Activo

ÁREA
763,87

Modificado

142,28

Modificado
Activo

1099,71

176,49

Activo

140,56

Activo

215,14

Actividad Indust 20065-00096 UNAMUNO (Subestación eléctrica Iberdrola)
Actividad Indust 20065-00097 MENDIOLA (Taller mecánico Albisua S.L.)
Actividad Indust 20065-00098 MENDIOLA (Soraluze Makina Bereziak S.L.L.)

Activo

537,10

Activo

448,25

Activo

576,86

Actividad Indust 20065-00099 MENDIOLA (Talleres M.A.H.S.L.)

Activo

612,29
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XEDEA.

Memoria honen xedea, alde batetik, gutxieneko eta gehieneko hirigintza-eraikigarritasuna
arautzeko mugak betetzen direla justifikatzea da, eta, bestetik, dokumentuko proposamena
indarreko lurralde-plangintzara egokitzen dela justifikatzea, betiere, Soraluze-Placencia de las
Armasko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrerako egiten den proposamenari begira.
II.- GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO HIRIGINTZA-ERAIKIGARRITASUNA ARAUTZEKO
MUGAK BETETZEARI BURUZKO JUSTIFIKAZIOA.
Ekainaren 30eko 2/2006 Legean (77.5 artikulua) eta 15/2008 Dekretuan (15. artikulua)
xedatutakoaren arabera, lurzoru hiritar nahiz hiritargarrietan, bizitegietarako nahiz industriaerabileretarako direnetan, aplikatu beharreko gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasunak
xedatu dira, Plan Orokorrak ezartzeko orduan.
Eremu bakoitzari dagozkion Hirigintza Arau Partikularretan jasotako proposamenen azterketa
xehatuan ikus daitekeen bezala, bizitegi-lurzorurako aurreikusten diren jarduketa integratuei
dagozkien garapen berrietarako proposatutako sestra gaineko (s.g.) eremu-eraikigarritasunek
2
2
ez dute gainditzen lurzoru hiritarrean baimendutako gehienekoa (2,3 m (s)/m ). Bestalde, 0,4
2
2
m (s)/m -ko baimendutako gutxienekoaren gainetik kokatzen dira guztiak oro har.

Bizitegi-garapen berrien
xede diren jarduketa integratuak

25. KANOIAK

Eremuko
bizitegi-azalera
(m2(l))

Eraikigarritasun
antolatua s.g.
(m2(s))

Eraikigarritasunratioa
m2(s)/m2(l)

7.665.-

14.000.-

1,83

Halaber, industria-lurzoruetan, eremu bakoitzaren % 30 gutxienez lursail pribatiboekin bat
etortzea aurreikusten da, baina gutxieneko hori gainditu egingo da Amillagako eremuan,
hirigune hori berritzeko Plan Berezia idazten denean.
Beraz, zentzu horretan xedatutako lege-eskakizunak bete egiten dira.

III.- PROPOSAMENA INDARREKO LURRALDE-PLANGINTZARA EGOKITZEARI BURUZKO
JUSTIFIKAZIOA.
Diseinatutako Plan Orokorra Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroen (LAG) zehaztapenetara egokitzen da, beroriek proposatutako oinarrizko
komunikazio-azpiegiturak errespetatuz, lehendik dagoen edo proposatzen den hiri-ingurunetik
kanpoko bizitegi-eraikuntza autonomo berriak debekatuz eta alde zaharra lehengoratzea eta
balioestea proposatuz. Lurraldearen Zatiko Planaren zehaztapenetara ere egokitzen da,
ondoren azalduko den bezala.
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Eibarko eremu funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planak aurreikusten duenaren arabera,
Soraluze-Placencia de las Armasko Plan Orokorrak udalerriaren hirigunea finkatzea
proposatzen du, bai eta hiri-ingurunea berroneratzeko bidea sustatzea ere. Testuinguru
horretan, Plan Orokorrak Lurraldearen Zatiko Planari erantzuten dio, besteak, beste, honako
ekintza hauei helduta:
-

Hirigunea berritzea eta ingurumenaren ikuspegitik hobetzea, bai eta dagokion balioa
ematea ere; horrez gain, bertako alde zaharra lehentasunezko baliabide turistikotzat
hartzea ere aintzat hartzen du.

-

Hirigunea eraldatzeko edota berritzeko eragiketen bidez esku hartzea, lehendik dagoen hiriingurunean, Deba ibaian eta ibaiertzetan esku hartuz, eta industria-kokapenak zuzkidura
publiko eta bizitegi-eremu bihurtuz (Olaldea, Txurruka, Kanoiak...).

-

Bizitegi-erabilerarako 241 etxebizitza; xedatutako tartearen barnean kokatzen da kopuru
hori, etxebizitza berrien gehieneko kopuruaren (315) eta etxebizitza berrien gutxieneko
kopuruaren (132) artean.

-

Zerbitzu eta komunikazioen azpiegiturak hobetzea, mugikortasunerako baldintza hobeak
sortzen saiatuz.

-

Karakate, Irukurutzeta eta Agerreburu mendikatea babestea eta dagokion balioa ematea.

Horrekin guztiarekin, Plan Orokorrak behar bezala eta osotasunean erantzuten die eremu
funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planeko zehaztapenei.
Bestalde, Plan Orokorra udalerrian eragina duten Lurraldearen Arloko Planen zehaztapenen
arabera idatzi da.
Horregatik guztiagatik, Soraluze-Placencia de las Armasko Plan Orokor hau aplikatu beharreko
lurralde-plangintzara egokitzen dela ondoriozta daiteke.

Donostian, 2017ko otsailean

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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INGURUMEN JASANGARRITASUNAREN TXOSTENAREN TESTU BATEGINAREN
SARRERA.

Soraluzeko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko ingurumen-jasangarritasunaren txostenaren
testu bategin honek bere idazketa-prozesuan xedatutakoa jasotzen du eta, bereziki, 2016ko
azaroaren 22ko behin betiko onespeneko, 2016ko urriaren 13ko Ingurumen Zuzendaritza
Nagusiaren txosteneko eta ingurumen-organoak 2016ko apirilaren 15ean egindako Ingurumen
Adierazpen Estrategikoko zehaztapenak eta 2016ko apirileko ingurumen-zehaztapenak
txertatzeko Memorian jasota dagoen guztia.
Horri guztiari erreparatuz, 2014ko martxoan egindako informazio- eta diagnostiko-dokumentu
eguneratuan jasotako ingurumenaren egoeraren alderdi garrantzitsuei buruzko informazioa
txertatu da dokumentuan. Berariaz adierazten da URAren 2015eko informazioaren arabera
eguneratutako uraren kalitateari buruzko informazioa sartu dela.
Egindako eguneratzeek Planaren gainbegiratzea eta jarraipena egiteko erreferentzia gisa balio
behar dute, eta agerian uzten dute Plan Orokorra egikaritzearen urgentzia, populazioa murriztu
eta zahartu egin dela azalduz, hein handi batean udalerriaren ingurumen- eta hiri-birgaitzea
ahalbidetzeko ekintzarik ez dagoelako, Planak planteatzen dituen ekintzak eta Plana bera
martxan jartzea eskatzen dutenak.
Bestalde, proposatutako gidoia aukeratzea 211/2012 Dekretuaren II. Eranskinean xedatutakoa
berariaz betetzearen ondorioa dela azpimarratzen da.
Edozein kasutan, lana egiterakoan ez da gidoi hori jarraitu, baizik eta metodoligiak eskatzen
duena.

I.-

EDUKIAREN LABURPENA, PLANAREN HELBURU NAGUSIAK ETA PLANAREKIN
ZERIKUSIA DUTEN BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUEKIN DITUEN LOTURAK

Soraluze-Placencia de las Armasko Udalak Plangintzako Arau Subsidiarioak, 1999. urtean
onartutakoak, berrikusteko lanei ekitea eta udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea
erabaki du.
EAEko ingurumena babesteko 3/1998 Lege orokorrak, otsailaren 27koak, 41. artikuluan eta I.
Eranskineko A) atalean jasotakoaren arabera eta planen eta programen ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa arautzen duen 211/2012 Dekretuak, urriaren
16koak, 4. artikuluan jasotakoaren arabera, eta 21/2013 Legeak, abenduaren 9koa, ingurumenebaluazioarena, 6. artikuluan, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrek -aurrerantzean HAPOingurumen-ebaluazioaren prozedura bete behar dute nahitaez.
Dokumentu hau, testuinguru horretan, HAPOren ingurumen-iraunkortasunari buruzko txostena
da.
Soraluze-Placencia de las Armasko HAPOren edukiak udalerriaren hirigintza-antolamendu
integrala zehaztea du helburu, eta horretarako, iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta, gaur
egun antolamendu horrek eskatzen duen proiektua jasotzen du. Horrela, mugatuak baina, aldi
berean, estrategikoak diren ekintzak planteatu dira, mende aldaketarekin batera udalerrian
gertatzen ari den hirigunearen aldaketa-prozesua burutu ahal izateko, ezinbestekoa baita
udalerriaren ingurumen- eta hiri-ezaugarriak bermatzeko.
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Hauek dira, besteak beste, HAPOren helburu nagusiak:
-

Hiri abegitsu eta erakargarria eraikitzea, integrazioa oinarri hartuta.
Irisgarritasun- eta mugikortasun-baldintzak hobetzea.
Hirigunea Deba ibai aldera irekitzea.
Hirigunea berroneratzea eta berritzea, eta baita energia-eraginkortasuna hobetzea ere.
Landa-ingurunearen antolamendua.
Jarduera ekonomikoari eustea eta jarduera hori berritzea.

Eta, horretarako, egindako diagnostikoa, biztanleen eskakizunak eta aztertutako irtenbideak
kontuan hartuta, beharrezkoa da hiri-ingurunean jardutea, espazio libre publiko berriak sortuz
eta espazio horietan argia txertatuz, eta, oro har, ingurune horren ezaugarriak berreskuratzea.
Eta, horretarako, HAPOk ez dauka zertan aurreikusi lurzoru berriak hartzea, beharrezko
irtenbideak aurkitu baitira lurzoru berriak artifizializatu gabe.
HAPOren memorian, eta dokumentu horri atxikitzen gatzaizkio, zabalago adierazita daude
planaren edukiak eta helburu nagusiak.
Bestalde, plana, oro har, aplikagarri den legedi berriarekin bat etorriz dago idatzita (memorian
horrelaxe jasota dago); eta, bereziki, indarrean dagoen lurralde-antolamenduarekin (LAG,
LZP,LAP, etab.) eta aplikagarri diren ingurumen-planekin eta -programekin bat dator.
Hasierako dokumentuan eta planaren memorian, HAPO egiterakoan kontuan hartu diren planei
eta programei buruzko aipamen zabala egiten da.
Bestalde, Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena egiterakoan, bereziki kontuan hartu
izan da ingurumen-organoak igorritako erreferentziazko agirian jasotakoa.
Erreferentziazko agiri horrek, Soraluze-Placencia de las Armasko Udalak Aurrerapenean
planteatutako guztia zehatz-mehatz aztertu ondoren, ahulak edota baliagarriak diren
baliabideak eta Plan Orokorraren aplikazio-eremuan izan daitezkeen ingurumen-arazoak
adierazten ditu, eta horiek oso kontuan hartu beharko dira plana nahiz ingurumeniraunkortasunari buruzko txostena idazterakoan; horrez gain, bi dokumentu horiek kontuan
hartu beharko dituzten hainbat irizpide ere jasotzen ditu.
Planteatutako oharrek udalak garatu duen lana aberasten dute, eta, a priori, ez dago
kontraesanik horien eta udal-proposamenen artean. Hainbat iradokizun egiten dituzte, eta,
beste proposamen batzuen artean, lurzoru hiritarrezina sailkatzeko tipologiak, hasiera batean
aurreikusita zeudenak, sinplifikatzeko eta berregokitzeko proposamena azpimarratzen da, bai
eta landa-eremuan kontuan hartu beharreko baldintzatzaile gainjarriak ere; HAPOn emango
zaie erantzuna horiei.
Erreferentziazko agiriaren proposamenak, bestalde, zalantzan jartzen du Mendizabalen
industria-garapen berriak garatzea, eta udalerrian jarduera ekonomikoek izan ditzaketen
lurzoruen beharrei buruzko azterketa sakon bat egitea iradokitzen du, horiei jada urbanizatuta
dauden eremuetan erantzuten saiatuz, Aurrerapenean udalerriko hirigunea berritzeko jasota
dauden prozesuak oztopatzen ez badituzte, betiere. Horrelaxe egiten da, hain zuzen, HAPO
honetan, eta, horrela, Amillagako eremua (lehen Agate) helburu zehatz horretarako
berrerabiltzea proposatzen da, kontuan izan diren beste irtenbide batzuk baztertuta.
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Erreferentziazko agiriari erantzunez, HAPOk Katalogoaren zehaztapena ere jasotzen du,
bildutako informazio guztia eta berorren irismena aztertu ondoren; era berean, hirigunean egin
beharreko aldaketa-proposamenak ere jasotzen ditu.
Txosten hau, bestalde, bat dator erreferentziazko agirian zehaztutako edukiarekin eta
irismenarekin, eta aurrez landutako informazioa zehatz osatu da. Horrela, beste zeregin
batzuen artean, landarediaren egoera eguneratu da; faunaren jarraipena egin da; proposamena
administrazio hidraulikoarekin kontrastatu da, eta hark dagokion txostena igorri beharko du,
HAPOren hasierako onespena lortutakoan; eskaera berriei erantzuteko beharrezkoak diren urbaliabideak badirela arrazoitzen duten agiriak bildu dira; eta errepideen eta lehendik zeuden
gainerako azpiegituren arloan eskumena duten administrazioen iritzia jaso da, planean
bildutako aurreikuspenek izan dezaketen eraginari buruz.
Era berean, HAPOren jarraipena egiteko eta ingurumen-alderdien integrazio maila neurtzeko
adierazleen sorta bat ere jasotzen du txostenak; ingurumen-alderdien integrazio maila
zehazteko, erreferentziazko agiriaren iradokizunak hartu dira kontuan.
Dokumentu honetan, nekazaritzan duen eraginaren ebaluazio-protokoloa ere ageri da, EAEko
Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak
jasotakoarekin bat etorriz.
Halaber, azpimarratu behar da planaren proposamenen oinarrizko helburua udalerriko
ingurumen-baldintzak hobetzea eta arriskuak minimizatzea dela, azken helburutzat biztanleen
ongizate eta osasun onena lortzea hartuta, horixe baita, hain zuzen, hirigintzaren jatorrizko
helburua.
II.NAZIOARTEKO,
EUROPAR
BATASUNEKO,
ESTATUKO,
AUTONOMIAERKIDEGOKO, ALDUNDIKO EDOTA TOKIKO ARAUDIETAN INGURUMENA BABESTEKO
ZEHAZTUTAKO HELBURUAK, PLANAK IZAN DITZAKEEN ERAGIN ESANGURATSUEKIN,
ERREFERENTZIAZKO AGIRIAN JASOTA DAUDENEKIN, ZERIKUSIA DUTENAK; ETA
HELBURU HORIEK ETA INGURUMENARI DAGOKION EDOZEIN ALDERDI KONTUAN
NOLA HARTU DIREN AZALTZEKO JUSTIFIKAZIOA
Soraluze-Placencia de las Armasko HAPO egiterakoan, besteak beste honako dokumentu eta
araudi hauetan jasotzen diren iraunkortasun-printzipioak hartu dira kontuan:
-

-

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa; bereziki, 3.
artikulua, Plan Orokorra egiteko oinarrizko esparrua.
211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duena; bereziki, 1. eta 2.
artikuluak, Plan Orokorraren IIT hau egiteko oinarrizko esparrua.
Europako zuzentarauak:
* Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat
naturalak eta fauna zein flora basatiak zaintzeari buruzkoa.
* 2000/60/EE ZUZENTARAUA. Uraren esparrua.
* 2006/118/EE Zuzentaraua, 2006ko abenduaren 12koa, kutsaduraren eta
narriaduraren aurka lurpeko urak babesteari buruzkoa.
* 2004/49/EE Zuzentaraua, zaratarena.
* Esku-hartzeek biodibertsitateko elementu bereziak ez kaltetzea.
Europar Batasunaren zazpigarren “Environment Action Programme” (2014-2020).
Biodibertsitateari buruzko Europako estrategia, 2020 artekoa.
Hiriko eta tokiko iraunkortasunaren Espainiako estrategia.
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Garapen iraunkorrerako Euskadiko estrategia 2020.
Garapen iraunkorraren euskal ingurumen-estrategia 2002-2020.
Euskal Autonomia Erkidegoko III. Ingurumen Esparru Programa 2011-2014 (Gaur egun,
IV. Ingurumen Esparru Programa 2015-2020 gauzatzen ari da).
Garapen Iraunkorrerako Debabarreneko Estrategia, 2020, eta berorren Ekintza Plana
2011-2015.
3/1998 Lege orokorra, otsailaren 27ko, EAEko ingurumena babestekoa, eta, bereziki,
legearen 2., 5., 23., 25., 28., 30., 69. eta 83. artikuluak; 1/2014 Legegintzako Dekretua,
apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko natura kontserbatzeko Legearen testu
bateratua onartzen duena; eta 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia
Erkidegoko natura babestekoa.
2/2008 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 20koa, lurzoruaren Legearen testu
bateratua onartzen duena; bereziki, legearen 2. eta 10. artikuluak.
2/2011 Legea, martxoaren 4koa, ekonomia iraunkorrari buruzkoa.
Natur ondareari eta biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 2.
artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko natura kontserbatzeko Legearen testu
bateratua onartzen duen apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 2.
artikulua.
9/2006 Legea, apirilaren 28koa, plan eta programa jakin batzuek ingurumenenari
eragindako ondorioen ebaluazioari buruzkoa.
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioarena.
167/1996 Dekretua, uztailaren 9koa, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan
dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda arautzeko dena.
1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urarena, eta, bereziki, legearen 3. artikulua; eta
1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lur azpiko urak kutsaduratik eta hondatzetik
babestea arautzen duena.
400/2013 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Kantauri Ekialdeko Mugape
Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoa onartzen duena.
Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen 3.
artikulua; 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo
instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa; 22/2011
Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.
34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren babesari
buruzkoa.
90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeantolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa.
17/2008 Legea, abenduaren 23koa, nekazaritza- eta elikagaigintza-politikari buruzkoa.
Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programa 2007-2014 (gaur egun,
Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programa 2014-2020 gauzatzen
ari da).
7/1990 Legea, euskal kultur ondareari buruzkoa; 137/2003 Dekretua, ekainaren 24koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden Estazio Megalitikoak Multzo Monumental
izendapenez kultura-ondasun gisa deklaratzeko eta babes-araudia ezartzeko dena;
1998ko otsailaren 12ko Agindua, Kultura sailburuarena, Soraluze-Placencia de las
Armasko Hirigune Historikoaren Esparru Arkeologikoa Euskal Kultura Ondarearen
Zerrenda Orokorrean Multzo Monumental izendapenaz Kultura Ondare gisa sartzen
duena; eta 1997ko irailaren 17ko Erabakia, Kultura, Gazteria eta Kirol
sailburuordearena; honen bidez, 1997ko irailaren 11ko erabakiak iragartzen dira, hau
da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat udalerri presuntzio arkeologikoko gune
aitortzen dituzten erabakiak.
43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendiena, eta 7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa,
Gipuzkoako Mendiena.
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37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa; 1367/2007 Errege Dekretua,
urriaren 19koa, zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta soinu-igorpenei buruzkoa;
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura
akustikoari buruzkoa; eta 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa,
ingurumeneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa.
22/2004 Dekretua, urriaren 19koa, EAEko hilotzen sanitateari buruzko Erregelamendua
onartzen duena.

Araudi horrekin eta jarraibide eta printzipio orokor horiekin bat etorrita eta, halaber, udalak
dagokion hasierako dokumentua egin ondoren ingurumen-organoak igorritako erreferentziazko
agiriarekin bat etorriz, udalerriak datozen bi urteetarako eskatutako proiektua gidatuko eta
sustatuko du udal-administrazioak, bi ideia nagusiri erantzunez: “ingurumen-kalitatea hobetzea”
eta udalerriaren “erakargarritasuna sustatzea”. Eta proposatutako horren guztiaren helburua
Debabarreneko eta Gipuzkoako hirien sisteman Soraluze-Placencia de las Armas udalerriak
bizirik iraungo duela bermatzeko azken urratsa egitea da, horrela, mende berriarekin batera
abiarazitako prozesuari jarraipena emanez.
Helburu horretarako, ekintza zehatzak nabarmenduko dira planean, ahalik eta sinergia handienak
lortzeko, ia esklusiboki jada artifizializatuta dagoen ingurunean jardunez eta bere garaian
udalerriko Arau Subsidiarioek aurreikusi zuten hirigunearen azalera murriztuz, betiere.
Ingurumenaren aldetik Deba ibaia eta berorren ertzak hobetzea eta espazio libre berriak sortuz
eta argitasuna emanez hirigunea ibai aldera irekitzea dira proposamenaren oinarrizko helburuak,
mugikortasuna eta, zehazki, motorrik gabeko ibilgailuen mugikortasuna bultzatzen duten beste
helburuekin batera. Helburu horiek guztiek eta dagozkien proposamenek argudiatutako hirigintza
iraunkorraren printzipioei erantzuten diete, udalerriko erabakiak gidatzen dituztenei, hain zuzen,
eta harago doaz gainera.
Horrela, interes berezia du Europako “Smart Cities” proiektuaren barneko udal-ekimenak;
hasiera batean, herriko kale-argiteriaren eraginkortasuna hobetzera bideratuta dago, eta
teknologia berrien aplikazio orokorrera hedatu nahi da, kudeaketa energetiko iraunkorra
lortzeko, bai eta baliabide horiek herritar ororengana hurbiltzeko ere.
Plan Orokorrean formulatutako proposamen guztiak behar bezala txertatuta daude udalak
paraleloki bultzatzen dituen prozesuen barnean: Agenda 21aren Ekintza Planean, Alkarrekin
prozesuan eta Udalaren Plan Estrategikoaren idazketan.
Ikuspegi orokor hori kontuan hartuta, HAPO egiterakoan, ingurumenaren arloko helburu eta
irizpide estrategiko hauek hartu dira aintzat, besteak beste:
-

-

-

-

Ingurumeneko kalteei aurrea hartzeari lehentasuna ematea, kalte horiek zuzentzeko eta
orekatzeko neurrien gainetik. Ez dira proposatzen lurralde-okupazio esanguratsuak
dakartzaten hiri-kanpoko garapen berriak, ez eta azpiegitura berriak ere. Hain zuzen, ez
da lurzorurik lurzoru hiritargarri gisa sailkatu.
Lurzoru berri bat sailkatu aurretik, lehendik sailkatuta dauden lurzoruak erabiltzeko
aukera agortzea. Hirigunearen azalera murriztu da, lurzoru zehatz batzuk sailkapenetik
kanpo utziz; eta zaharkituta dauden hiriko guneak aldatuz soilik egingo diren eskuhartze berriak sustatu dira.
Erabil daitezkeen ur-baliabideak eta lurraldearen karga-gaitasuna aintzat hartzea,
lurzorua zehazterakoan, sailkatzerakoan edota kalifikatzerakoan. Ur-baliabideak
egokitzeari dagokion txostena jasota dago, eta, aldi berean, proposamenarekin
“lurraldearen karga” murrizten da, lurzoruaren kontsumoa txikiagoa baita.
Kutsatuta egon litezkeen lurzoruak leheneratzeko eta balioesteko irtenbideak bultzatzea
eta ahalbidetzea. Ildo horretan, neurriak hartzea planteatu da, inbentarioan horrela
jasota dauden lurrekin lotuta.
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Udalerriko jatorrizko guneetan eraikitako eta urbanizatutako ondarea birgaitzeari
lehentasuna ematea. Lehendik dagoen ondarea finkatzea planteatu da, udalerriak
eskatutako hirigunearen aldaketa hori egiteko ezinbestekoak diren azken
eragiketetarako beharrezkoak diren zenbait esku-hartze estrategiko kaltetu gabe.
Bigarren bizileku izango diren etxebizitzak edota etxebizitza hutsak ugaritu ez daitezen
begiratzea. Udalerrian arazo esanguratsua ez bada ere, udalak ildo horretan ekintzak
sustatzea aurreikusten du, eta horretarako, etxebizitza-parkearen egoera aztertu du.
Hiriaren zatiketa edo sakabanaketa ekiditea, askotariko erabilera edo jarduerek behar
bezala integratuta eta espazialki kohesionatuta jarrai dezaten ahalbidetuz eta
mugikortasun-premiak murritz daitezen. Proposamenak ez du hirigunea zabaltzen;
alderantziz, ahalik eta kontzentrazio handiena bilatzen du. Eta, aldi berean, Deba
ibaiaren bi ertzak hobeto lotzea eta estrategikoki kokatutako hiru lotura-zentro sortzea
−Kanoietan, Erregetxen eta Olaldean diseinatutako plazak− jasotzen du.
Hiri-egitura trinkoak eta konplexuak sustatzea, planteatutako premiei erantzun ahal
izateko. Udalerriko hirigunea Gipuzkoako trinkoenetakoa da; nolanahi ere, hirigunearen
erabilera-intentsitatea handiagotzea egokitzat jo da, berorren dibertsitatea sustatuz;
horretarako, ekipamendu berriak aurreikusi dira, eta, aldi berean, hiriguneko
merkataritzari eta hirugarren sektoreko jarduerari eusteko eta nolabait horiek
sustatzeko ahalegina egingo da, industria-ehunak jarduera mistoko espazio bilakatzen
lagunduz eta biziegokitasunean inpaktu negatiboak eragitea saihestuz, betiere.
Garapen berriak kokatzea eta antolatzea, besteak beste, honako alderdi hauek
bermatuz:
* Irisgarritasun ona, bai garraio publikoentzat eta bai bizikleten eta oinezkoen
sareentzat.
* Eguzki-baldintza egokiak, bai eta energia-eraginkortasun pasiborako baldintza
egokiak ere.
* Ur-hornidurako sareetara eta ur zikinen sareetara sarrera.
* Kalitate akustikoari buruzko helburuak, aplikagarri direnak, betetzea.
* Esku-hartzeek biodibertsitateko eta ingurumen-balioko elementu bereziak ez
kaltetzea.
Bizikleta-bideen sare segurua eta jarraitua diseinatzea, eremu publikoko erabilerekin
eta gainerako garraiobideekin gatazkarik ez sortzeko moduan. Horrelaxe egitea
planteatu da, eta, hain zuzen, horrela, Gipuzkoako bizikleta-bideen Lurraldearen Arloko
Planean ezarritakoari eta berorren inbertsio-konpromisoei erantzuna emango zaie.
Ekipamenduen eta espazio libreen azalerak herritarren beharretara egokitzea.
Horrelaxe egin da; ekipamenduen sistema orokorra (musika-eskola, zahar etxea,
eskola-aurreikuspenak epe luzera...) eta espazio libreen sistema orokorra osatu dira,
hirigunean estrategikoki kokatu dira (plazak), eta Ezoziko, Erlaegiko eta Oleako
parkeekin osatu dira; irisgarritasun unibertsalerako bete beharreko baldintza guztiak
betetzen ditu; ahalik eta erabileraniztasun handiena bilatu da; eta espazio publikoari
lehentasuna eman zaio hiriguneko elementu antolatzaile gisa, argiarekin bat egiteko
gune gisa, argia oso urria baita Deba bailara estuaren sakonean egiten duen bidean.
Natura- eta landa-ingurunea eta sortutako, sustatutako edo eraikitako ingurunea
berdeguneen bidez lotuko dituzten korridoreak (ekologikoak) egon daitezen sustatzea,
eta hiriaren eta naturaren arteko trantsizioa erraztuko duten jarduerak edo esparruak
bultzatzea (hiri-baratzeak, herria hornituko duen inguruneko nekazaritza, basolandaketak, landaresiak, zuhaitz autoktonoen ilarak, etab.). Horrelaxe planteatu da,
Ezoziko, Erlaegiko eta Oleako hiri-inguruetako parkeen antolamenduaren bidez eta,
Ezoziko bide zaharrean, hirigunetik oso gertu, aisialdiko baratzeetara bideratutako
eremuaren antolamenduaren bidez.
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Iturri berriztagarrietan oinarritutako energiaz hornitzeko, instalazio deszentralizatuak
ezartzeko aukera ahalbidetzea. Aukera hori bereziki Amillagan egingo den hirialdaketaren proposamenean kontuan hartzea planteatu da, beste ekimen batzuk kaltetu
gabe.
Lurzoru hiritarrezinaren zonakatzeak udalerriko landa-inguruneen eta naturainguruneen zaintza, kontserbazio eta hobekuntza egokia ahalbidetzen du; horretarako,
lurraldearen ezaugarriekin eta bokazioarekin bat datozen erabilerak bultzatuko dira.
Helburu horretarako, plangintzaren Aurrerapenean lehenengo aldiz formulatutakoa
abiapuntutzat hartuta eta erreferentziazko agiriaren planteamenduei nahiz udalaren
oharrei jarraituz, zonakatze-proposamen konplexuagoa egin da, aurrez eskatutako
edota ondoren proposatutako helburuei erantzun zehatzagoa emateko.
Paisaia plangintzan txertatzea, berori babestuz, kudeatuz eta antolatuz, Paisaiaren
Europako Hitzarmenean eta 90/2014 Dekretuan, ekainaren 3koan, Euskal Autonomia
Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari
buruzkoan, ezarritakoari jarraituz. Lurraldearen ikuspegitik baliodun paisaia-unitate
berezirik aurreikusten ez den arren, Plan Orokorrak udalerriko inguru kakumenalak
paisaia-unitate gisa nabarmentzea erabaki du, bereziki, Karakate-Irukurutzeta
mendikatea.
Ur-baliabideak eta ur-ingurunea −lurpeko edo lur gaineko ur kontinentalak− babestea,
zaintzea eta leheneratzea, uraren Esparru Zuzentarauaren helburuak lortzen saiatuta.
Proposatutako ildo horretan, Deba ibaiaren eta berorren ertzen ingurumena hobetzea
planteatu da, eta baita ibaiaren ibaiadar batzuena ere. Era berean, errespetatu egin dira
urari buruzko gaietan indarrean dagoen araudiak ezarritako atzeraemangune eta
zortasunak, eta, aldi berean, formulatutako helburu multzoari erantzun zaio.
Hirigunean, uholde-arriskua minimizatzea. Helburu horretarako, bilerak egin dira
bereziki Uraren Euskal Agentziarekin, eta proiektuaren xedapenak Plan Hidrologiko
Nazional berrian jasotako irizpideetara eta xedapenetara egokitu dira; bestalde,
lehendik dauden uholde-orbanen interpretazioa zuzendu da, eta testuinguru horretan,
hirigunean lehendik dauden presekin lotuta formulatu diren proposamenak kontuan
hartu dira.
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPren 1. aldaketak E2 atalean
(uholdeen aurkako babesa) eta E4 atalean (eremu berrietako drainatzea) ezarritako
baldintzak orraztea eta ikustea.
Hirigintzaren zehaztapenean osasuna oinarrizko erreferentzia gisa txertatzea,
hirigintzaren jatorriak gogoratuz eta hirientzako gutxieneko osasun- eta higienebaldintzak kontuan hartuta. Aurreikusitako neurriek, hiria hedatu gabe eraikuntzaren
kontzentrazioa sustatzeko eta “alderantzizko zentzuan” motorrik gabeko mugikortasuna
eta irisgarritasun unibertsala bultzatzeko aurreikusi diren neurri horiek, gidatu dute
udalaren ekintza, plangintzaren Aurrerapenaren fasea formulatzen hasi zen unetik.
Hiri-eraginkortasunaren kontzeptua sustatzea, planak lurralde honetarako ezarritako
antolamendu-ereduaren sorrera bera oinarri hartuta, proposamen aukera zabal bat
ahalbidetuz eta bultzatuz, besteak beste: lehendik dauden baliabideak zentzu
handiagoz erabiltzea eta baliabide ez berriztagarrien (lurzorua, adibidez) kontsumoa
kontrolatzea, hondakin gutxiago sortzea, motorrik gabeko ibilgailuetan mugitzeko
aukera indartzea, abiadura kontrolatzea, birziklatzea eta hondakinak berrerabiltzea,
herria argitzeko eguzkiaren argia edota energia-eraginkortasuna bilatzea.
Plangintza lantzerakoan, genero-ikuspegia eta kultura-aniztasuna txertatzea. Hirieremua nabarmen hobetzeko aukera ematen du planak, eta ibilbideen eta kaleen
sistema hobetzen du, hautemandako puntu beltzak saihestuz, gaur egun Errekalden
dagoen pasabidea, esaterako; eta auzoen arteko lotura ere hobetzen du, hirigune
jarraitu bakar bati bide emanez.
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IIT honetan ondoren deskribatzen denaren nahiz Plan Orokorraren edukien irakurketak hemen
landutako ikuspegi orokorra osatzen du, eta proiektua egiterakoan ingurumen-irizpideak oso
kontuan hartu direla arrazoitzen du; horrela, beraz, ez dago zalantzarik, honako hau behar
bezala mugatuta dagoen plangintza-eredu iraunkorra da.
III.-

INGURUMENAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN ALDERDI GARRANTZITSUAK,
ETA PLANAK DENBORA-MUGAN IZAN DEZAKEEN BILAKAERA, BERORI
APLIKATZEN EZ BADA

III.1.- INGURUNE FISIKOAREN ETA SOZIOEKONOMIKOAREN EZAUGARRIAK
Soraluze-Placencia de las Armas udalerriko ingurumenaren egoera zehatz-mehatz deskribatuta
dago Informazioa eta Diagnostikoari buruz 2014ko martxoan egindako dokumentuan.
Bere edukia jasotzeko xedez, dokumentuak eranskin gisa jaso du azterlan hori (II. eranskina),
eguneratu ondoren.
III.2.- INGURUMENAREN BILAKAERA PROBABLEA PLANAREN EPEAN, BALDIN ETA
APLIKATZEN EZ BADA
Abiapuntuko informazio horri eta landa-irteeretan jasotako “erregistro”ei esker eta lan-hipotesi
gisa, sistema naturalek eta sozioekonomikoek plangintza orokorreko berrikuspen honetako
proposamenak kontuan hartzen ez badira zer-nolako bilakaera izango duten ezagut daiteke.
Hori 0 irtenbidea litzateke, edo esku-hartzerik gabeko irtenbide hipotetikoa, hau da, Arau
Subsidiarioetan eta indarrean dauden aldaketetan ezarritako plangintza-ereduari eustean
datzana; aurrez ere aipatu den moduan, plangintza-eredu hori agortuta baitago.
Hori horrela, esan beharra dago, sistema naturalen bilakaerari dagokionez, erliebearen formak,
delako 0 irtenbidearen kasuan, modu naturalean aldatuko liratekeela, edota gizakiaren eskuhartzearen ondorioz, higadura-arrisku handiena izan dezaketen inguruetan edota lurzoruaren
erabileren garapena oso iraunkorra ez den inguruetan, eta hegala jauz daiteke puntualki, etab.
Era berean, ez litzateke, besteak beste, finkatu gabeko eraikinak botatzearekin edota
indusketekin lotutako hondakinik sortuko, eta, beraz, lurraldean ez legoke horiek jaso beharko
lituzkeen eremurik.
HAPO berriaren proposamena garatzerakoan lanen fasean sortu ohi diren aldi baterako
eraginak, soinu maila (zarata) gehitzea, airearen kalitatearen aldaketa, kamioien
zirkulazioagatik sortzen diren auto-ilarak eta abar, ez lirateke sortuko, eta ibilgailuen igorpenen
ondorioz (karbono monoxidoa, beruna, sufre dioxidoa, nitrogeno oxidoa...) sortutako inmisio
mailak mantendu egingo lirateke denboran, edota areagotu ere egin litezke, esparru orokorrean
parke mugikorra hazi egingo litzatekeela aurreikusten baita. Paraleloki, ezingo lirateke murriztu
gaur egungo mugikortasunarekin lotutako ingurumen-efektu negatiboak, ez baitira kontuan
eduki oinezkoen eta bizikleten ibilbideei buruzko proposamen berriak, ez eta hiriguneko
ibilgailuen zirkulaziorako gaur egungo antolamenduaren hobekuntza edota Irukutzetako
biribilgunearen proposamena ere; gaur egungo motordun ibilgailuen mugikortasunaren
ingurumen-inpaktua eta inpaktu soziala murrizteko asmoz, mugikortasun iraunkorra eta
udalerrirako irisgarritasuna sustatzera bideratuta daude neurri horiek, beste jarduketa batzuekin
batera. Ez lirateke lortuko airearen kalitatea babestean eta zaratak eta baliabideen kontsumoa
murriztean sortzen diren ondorio onuragarri horiek, herritarren bizi-kalitatean eragina dutenak,
eta, gainera, modu horretara, ez litzateke sustatuko mundu osoan arazo den klima-aldaketari
aurre egiteko jarduketarik.
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Deba ibaiaren ibilbideari dagokionez, lanen fasean, uraren kalitateak ez lituzke unean uneko
eragin horiek jasango, baina ibaia hirigunean txertatzeko planteatutako proposamenekin (ibai
aldera irekitako espazio libreak sortzea, ibar ertzeko pasealekuak edo, epe luzera, Olearen
hego-ekialdera dagoen eremua hirigune ondoko bainu-eremu gisa egokitzea) lotutako eragin
positiboak ere ez lirateke sortuko; era berean, ez lirateke leheneratuko hondatuta eta narriatuta
dauden ibaiertzen zati batzuk eta ez litzateke horietan ingurumena hobetuko, ez eta uholdearriskua minimizatzeko edota kentzeko aurreikusita dauden jarduketak garatuko ere, besteak
beste.
Eragindako lur emankorren azalera txiki horri, balio handiko baliabidea eta landarediaren eta
faunaren zutabe denari, eutsi egingo litzaioke, eta horrekin batera, inguruarekin lotutako
nekazaritza-erabilerek denboran zehar jarraitu ahal izango lukete Ezozi inguruan. Baina,
paraleloki, ez lirateke sortuko kutsatuta egon litezkeen lurzoruak lehengoratzearekin lotuta
beste proposamenetan jasota dauden eragin positiboak, ez baitago erabilera-aldaketagatik
barneratu beharreko betebeharrik edo kargarik. Dena den, garatzeko proposamen multzoan,
lurzoru “landugabea” ez da bereziki kaltetuta suertatzen den ingurumen-faktore bat, garapenproposamen gehienak lehendik artifizializatuta dauden lurzoruetan oinarritzen baitira, eta,
puntualki, lurzoruari eustearekin bateragarri diren erabileretan, aisialdiko baratzeen
proposamenaren kasuan, adibidez.
Ingurumen-balio handiena duen landarediari dagokionez, azpimarratu behar da hostozabalen
zuhaizti gazteek ez luketela eraginik jasango, baina, aldi berean, hostozabalen baso-formazioak
(harizti-baso misto atlantikoa, pagadia, haltzadia, artadia eta gaztainadia) ez lirateke Babes
Bereziko Guneen kategorian sartuko, eta hori, hain zuzen, ez da indarrean dauden Arau
Subsidiarioetan gertatzen; gainera, aipatutako azken lau formazio horiek interes komunitarioa
duten habitatak dira, eta guztiak Soraluze-Placencia de las Armasko paisaian nabarmentzen
dira, koniferoen monolaborantzaren nagusitasunaren gainetik.
Ez litzateke bertan jasoko faunaren, landarediaren eta geologiaren intereseko eremuen eta
balio agrologiko handiko eremuen babesa, eta, era berean, ez lirateke naturagune babestuen
artean lurraldearen integrazioa eta konektibitatea hobetzeko neurriak proposatuko ondare
biotikoaren zaintza bermatzeko, ez baita jaso korridore ekologikoei buruzko proposamen
zehatzik, ez eta horiei dagozkien erabilera-arauak ere arauen atalean; eta hori ez da horrela
gertatzen indarrean dagoen plangintzan.
Paisaiaren ikuspuntutik, bi plangintzatan jasota dago gailurren babesa, baina HAPO berriaren
kasuan, gainera, hiri-paisaiari balio handiagoa emateari garrantzia eman zaio, gutxi zainduta
baitago eta bailararen estugunean kokatuta baitago, argi gutxirekin eta ibaiari “bizkarra”
emanez. Horretarako, udalerritik igarotzen den zatian Deba ibaiaren balioa handitzea proposatu
da; uren planoak eta presek sortzen dituzten uharteak kontuan hartu dira, eta baita hiriko
argitasuna eta kolorea ere (espazio publikoak ibai aldera irekitzea, edota ibaiaren ertzean,
eskuin aldean, pasealekua egitea, etab.), eta, aldi berean, ingurumena hobetzeko,
berreskuratzeko eta leheneratzeko jarduketak planteatu dira. Proposamen horiek oinordetzan
jaso dugun hiriak eta ibaiaren beraren ezaugarri hidraulikoek eskaintzen dituzten aukeren
barnean sartzen dira, eta horrela, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeantolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014
Dekretuaren 2. helburuari erantzuna ematen zaio. 0 irtenbidea aukeratzeak, beraz, ez luke
eragin positiborik ekarriko hirigunera (Erregetxe, Olaldea, Kanoiak, Txurruka...) ingurumenaren
eta hirigintzaren hobekuntzari dagokionez, hiri-eremuaren ezaugarriak berreskuratzeko eta
leheneratzeko jarduketak baitira paraleloki; gainera, irtenbide horrek ez du udalerriko iparekialdeko eremua, Arrateko Santutegiaren ikus-arroan dagoena, paisaia babesteko eremu gisa
hartzen. Gaur egungo Arau Subsidiarioek, beren sorreratik, ibaiaren ertzetan pasealekuak
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egokitzea aurreikusten zuten, nahiz eta ezin izan diren garatu 15 urte hauetan, horretarako
mekanismoak falta izan direlako.
Esparru sozioekonomikoan, ez esku hartzeak etxebizitzen, jarduera ekonomikoen,
ekipamenduen eta espazio libreen beharrei erantzuteko lurzorurik ez izatea ekarriko luke. Ez
esku hartzeko ildo horretan jarraitzeak herritarren gozamenerako diren sustapen eta erabilera
publikoko aisialdiko baratzeak ez eskaintzea, hilerria lekuz aldatu ondoren hiri-eremuan
zuzkiduretarako lurzorurik lortzeko aukerarik ez izatea, eta hiri-eremu orekatsuagoa eta
erakargarriagoa lortzeko hiriaren ezaugarriak ez berreskuratzea esan nahi du. 0 irtenbidearekin
jarraitzea gaur egungo ereduaren araberako etxebizitzen eskaintza agortuarekin jarraitzea da,
irtenbide mistoak kontuan hartu gabe, besteak beste, hutsik dauden etxebizitzen erabilera
sustatzea, bizitegi-izaerako eraikuntzen birgaitzea sustatzea, etxebizitzen batez besteko neurria
eta etxebizitzen promozioan ekimen publikoa sustatzea; eta, hori guztia, gaur egungo egoera
ekonomikoa kontuan hartuta, eskariak atzera egin baitu, eta lurzoru berriei (lurzoru
hiritargarriak) eragin gabe.
Ondare historiko, artistiko eta arkeologikoaren arloan, HAPO hau aurrera ez eramateak 1999ko
Udalerriko Ondarearen Katalogoa indarrean izatea dakar; horrela, ez dira aintzat hartzen
udalerriko ondare-intereseko elementuak, aipatutako katalogo horretan txertatzeko aukera
balioetsi ahal izateko; ez da plangintzarik egin helburu horretarako aplikagarria den legediaren
arabera, eta, zehazki, birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari eta -berrikuntzari buruzko lege
berriaren arabera kontuan hartu beharreko irizpideak zehazteko. Eta SAPAko pabiloi
industrialei dagokienez, ez dakigu denborarekin zer gertatuko litzatekeen, gaur egun dauden
bezala, hondatuta eta bazterrera utzita, jarraituko balute.
Irisgarritasunari eta mugikortasunari dagokienez aldaketarik gabeko ildo horri jarraituz gero,
motordun ibilgailuen gaur egungo garraiobideen alde apustu egiten jarraituko litzateke, eta
horrek ingurumenean, berorren aldaera batzuetan, eragin negatiboak ekarriko lituzke, lehen
esan duguna gogoratuz; eta ez litzateke alderdi hori hobetuko hiri-eremuan, Atxuritik Santa
Anarako pasabide berriaren edota Gabolats eta Baltegietan aurreikusitako zubi berrien
proposamenak garatuz (GI-627 errepidetik hirigunera sartzeko bi loturek zailtasunak adierazten
dituzte, hirigunean ibilgailuen zirkulazioari buruzko gaur egungo antolamendua norabide
bakarreko eraztun batean oinarrituta dago, Gabolats-Santa Anatik Olearaino ez dago
jarraipenik, besteak beste). Hiriguneko eskaerari erantzuteko aparkalekuak, aire libreko
okupazioa murriztea ekarriko luketenak, ez lirateke egingo, beste irtenbideak planteatzen duen
moduan.
Zerbitzuen azpiegiturei dagokienez, eraginik gabe geldituko lirateke plangintzaren gaur egungo
berrikuspenarekin lotutako hainbat jarduketa: landa-ingurunean ur-horniduraren baldintzak
hobetzeko aukera, lehendik dauden ur-bilguneen sistema berreskuratzeko aukera, gaur egungo
aire-lineetatik doazen zati batzuk lurperatzeko aukera, udalerrian antenen ezarpena arautzeko
aukera, eta, hirigintzako jarduketak aukera ematen duen tokietan, euri-urak eta hondakin-urak
bereizteko sistema bat ezartzeko aukera, besteak beste.
Hirigintzaren plangintzaren kapituluan, Plan Orokorrak hiri-eremurako bideratutako azalera
murrizteari uko egitea ekarriko luke 0 irtenbideak (lurzoru hiritarrezina 1999. urteko
proposamenean % 97,17koa zen; eta HAPO berriaren proposamenean, berriz, % 97,27koa da).
Garbi ikusi denez, 0 irtenbidearekin lurraldearen zati txiki batek ez luke aldaketarik jasango
(hilerri berria, Ezozian aisialdiko baratzeak eta Irukurutzetako biribilgunea), baina horrek
soraluzetarren garapena eta bizi-kalitatea geldiaraziko lituzke, bai eta oso hondatuta eta
narriatuta dauden zenbait gune ingurumenaren eta hirigintzaren aldetik leheneratzeko eta
hobetzeko aukera eta lurzoru hiritarrezina berorren balioekin, baliabideekin, erabilerekin eta
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gaitasunekin bat etorrita berriro antolatzeko eta zonakatzeko aukera ere. Era berean, hirigintzaplangintzarekin lotutako iraunkortasun-irizpideak abian ez jartzea ere esan nahi du; eta, horrela,
esparru honek ez lieke erantzungo tokian (Agenda 21), autonomia-erkidegoan (GIEIE eta
Ingurumeneko III. Esparru Programa), estatuan nahiz nazioartean ingurumenaren arloan
ezarritako konpromisoei. Azkenik, udalerriaren plangintza ez legoke egokituta hirigintzaren arloan
dagoen legedi berrira (8/2007 Legea, maiatzaren 28koa, Lurzoruari buruzkoa; 2/2006 Legea,
ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, etab.), ez eta lurraldearen, ingurumenaren
eta paisaiaren antolamenduaren arloan etorritako erabakietara ere.
IV.-

ERAGIN NABARMENAK
EZAUGARRIAK

JASAN

DITZAKETEN

EREMUEN

INGURUMEN-

IIT honetan behin eta berriz adierazi den moduan, Soraluze-Placencia de las Armasko HAPO
honetako jarduketa-proposamenek oso kontuan hartzen dute ingurumena, eta oso txikiak edo
unean unekoak dira kontuan hartu beharreko eta balioetsi beharreko eragin negatiboren bat
sortzen duten esku-hartzeak. Hala ere, plan honek ingurumen-iraunkortasunaren ikuspegitik
aztertzen du udalerri osoa, eta, horregatik, udalerriko hainbat eremutan garatzeko eta
sustatzeko proposamen positibo ugari planteatzen ditu aldi berean; horregatik, ezinbestekoa da
IIT honetan horiek kontuan hartzea.
IIT honetako IV. nahiz VIII. atalak lantzerakoan, egokitzat jo da, kokapen-irizpideak nahiz
azpimarratu nahi diren gaiak kontuan hartuta, proposamenen sailkapen bat egitea, dokumentua
ulergarriagoa izan dadin. Horren guztiaren arabera, HAPO honen proposamenak honela
zehaztu dira:
1.-

Deba ibaiaren antolamendurako proposamenak.

2.-

Bizitegi-izaerako lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
2.1. Kanoiak.
2.2. Olaldea.
2.3. Txurruka.

3.-

Jarduera
Amillaga.

4.-

Ekipamendu eta zerbitzuetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
4.1. Hilerri berria.
4.2. Aisialdiko baratzeak.

5.-

Antolamendurako
biribilgunea.

6.-

Lurzoruaren antolamendurako beste proposamen batzuk hirigunean.

7.-

Beste proposamen orokor batzuk mugikortasunaren eta irisgarritasunaren arloan.

8.-

Proposamen orokorrak zerbitzuen azpiegituren arloan.

9.-

Landa-lurzoruaren antolamendurako proposamenak.

ekonomikoetarako

lurzoruaren

proposamenak

antolamendurako

mugikortasunaren

proposamenak.

arloan.

Irukurutzetako
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1.- Deba ibaiaren antolamendurako proposamenak
Aurrerapenaren Informazioa eta Diagnostikoa dokumentuan adierazi den moduan,
ingurumenaren ikuspegitik, Deba ibaiko uraren kalitatea eta ibaiaren ibarrak eta ertzak oso
hondatuta daude aspalditik. Ibaiaren ibilbideko ertzen zati handi bat, hirigunean daudenak batez
ere, hiri-erabilerekin okupatuta daude (etxebizitza-erabilera, jarduera ekonomikoak,
azpiegiturak, etab.), eta uholde-arriskuari aurre egiteko, hormigoizko hormak egin ohi izan dira
batez ere. Horren guztiaren ondorioz, ibaiertza izan behar lukeen eremua guztiz aldatuta dago,
eta ia ez dago landaredirik (ez dago zuhaitzik, unean uneko zuhaixka txiki batzuk soilik, ez eta
jarraipenik ere gainaldean).
Kanalizatu gabe dauden ibaiertzen zati txikietan, landaredi natural gutxi dago -haltzadi
kantauriarra, hondatuta-, eta, gainera, ibaiertzeko ohiko espezieen ordez (haltza, lizarra,
hurritza, etab.), espezie aloktonoak daude, Platanus sp, Robinia pseudoacacia eta Ficus carica,
esaterako. Ekosistemak izango dituen beste eragin batzuk oso lotuta daude presen (Olea,
Igereta, Olabarrena), ubideen (Iñasibarko ibia), zentral hidroelektrikoen (Sologoen) eta ibilguan
bertan bermatzen diren zubi eta igarobideen kokapenarekin.
Kalitate hidromorfologikoa txarra da, estaldurek, babesek eta kanalizazioek guztiz aldatu
baitute, eta bertako uren egoera ekologikoa, 2011ko kanpainako EAEko Ibaien Egoera
Ekologikoaren Jarraipen Sareak emandako datuen arabera, moderatua da, makroornogabeen
komunitateen eta baldintza fisiko-kimiko orokorren ondorioz.
Adierazle biologikoek eta baldintza fisiko-kimikoek hobeto eboluzionatu dute azken urteetan,
eta hori ur zikinen sarearen lanak hobetzearekin eta Epeleko Ur Zikinen Araztegia abian
jartzearekin lotuta dago, eta baita hainbat industria-enpresa desagertzearekin ere.
Fauna-komunitatearen kalitatea ere moderatua da, eta inguru honetan egon daitezkeen espezie
batzuk falta dira; baina argi eta garbi dago bertako uren kalitatea hobetu egin dela, Deba ibaiak
udalerritik igarotzean egiten duen ibilbidearen zati batean ur-zozoa eta martin arrantzalea ere
badirela egiaztatu baita.
Esandako horri guztiari Deba ibaiak udalerri honetan egiten duen ibilbidearen zati batzuetako
uholde-arriskua erantsi behar zaio; aipatu behar da hirigunea zeharkatzen duen zatia Uholde
Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremutzat hartzen dela, URA agentziaren EAEko barneko
arroen Arriskugarritasun eta Arrisku Mapetan.
2.- Bizitegi-izaerako lurzoruaren antolamendurako proposamenak

2.1.- KANOIAK
Esparru hau Deba ibaiak mugatzen du iparraldetik; ekialdetik, Baltegietako 17. eta 26.
zenbakietan helbideratutako eraikinek eta Gabolatseko zubiak; hegoaldetik, berriz, San
Martzialeko hegalak eta GI-627 errepideak; eta mendebaldetik, Baltegietako 30. eta 32.
zenbakietako eraikinek, udalerriko hirigunera sartzeko errepideak eta ibaiak berak. Hirigunean
kokatzen da, nahiz eta ezarri zen unean udalerritik kanpo zegoen.
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1954.URTEA
Baltegietako industria-jardueraren jatorria eta, zehazki, armagintzarena 1862an kokatzen da,
“Euscalduna” enpresa orduan hasi baitzen bertan. Hala ere, XV. mendetik armagintzan aritzen
ziren herrian, hainbat sutegi sortu baitziren, zehazki, 1573. urtean Soraluzeko Real Fábrica de
Armas bertan kokatu zenetik. Gaur egun dauden pabiloiak XX. mendearen lehen herenekoak
dira, “The Placencia de las Armas Company Limited” bailaran kokatu zenekoak, hain zuzen.
Konpainia hori izan zen 1935era arte fabrikaren jabea, eta ondoren, Sociedad Anónima de
Placencia de las Armas -SAPA- sortu zen, Kanoi Fabrika izenez ezaguna dena; fabrika honek
bertan jarraitu du 2005. urtean itxi zen arte, urte horietan guztietan hainbat jabe eta kudeatzaile
izan dituen arren. 1954ko aireko argazki horretan, eraikin horien multzoa ikus daiteke, Deba
ibaiak Gabolats inguruan deskribatzen duen meandroan.
Esparru horren ezaugarri dira bertako industria-eraikinak; altuera mugatua dute eta BS, BS + 1,
eta BS + 2 profilekoak dira; aur egun ez dira erabiltzen, eta Deba ibaiaren ezkerreko ertzean
eta Baltegieta kalearen bi alderdietan zehar lerroan kokatuta daude. Industria-eremu hori
abandonatuta dago, zaindu gabe eta hondatuta ingurumenaren ikuspegitik, eta horrek eragin
negatiboa du kanpora begira inguru honek duen irudian eta baita udalerriak duenean ere,
mendebaldetik herrirako “sarreran” kokatuta baitago. Lehentasunezko helburu gisa ezarri da
antropizatutako paisaia hori hobetzea.
Deskribatutako ezaugarri horiek kontuan hartuta, ikusten da gaur egun jada desagertuta
daudela lurralde horrek duela mende bat zituen ingurumen-balioak. Egiatan, eta, oro har, gaur
egungo lurzoruaren zati garrantzitsu bat jada artifizializatuta dago, ez dago ia landaredirik, eta
dagoenak ez du ingurumen-balio handirik; gauza bera gertatzen da bertako faunarekin ere.
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Gunerik lauenean, Baltegieta kalearen ondoan, platano bat, magnolia bat eta hurritz,
gaztainondo, altzifre eta sasi batzuk daude (azken horiek hegal aldera), eta mendebaldeko
muturrean, esparruaren ertzean eta Baltegieta kaleko ezpondaren ondoan, lizar gazte batzuk
daude. Kanoietan, hegalaren hegoaldean dagoen eremua da ingurumen-balio handiena duen
eremua; eremu horretan, baratze txikiak eta fruitu-arbolak, sastrakak (laharrak, iratzea...) eta
hostozabalen zuhaizti gazteak daude (hurritza, sahatsa, urkia, lizarra, gaztainondoa, haltza eta
platanoren bat edo beste). Hegal horretan, garrantzi handiena duten aleak, haltzak, GI-627
errepidearen ondoan eta ekialdeko muturrean, proposatu den jarduketa-eremutik kanpo, daude
kokatuta.
Deba ibaiaren ezkerreko ertza hormigoizko horma batez bideratuta dago, eta berorren gainean
baina apur bat atzeraemanda daude eraikita industria-pabiloien hormak. Gainera, hormaren
ondoan, zokalo bat dago, ur zikinen sarearen kolektore nagusia hartzen duena. Ez dago
ibaiertzeko landaredirik (sasiakazia bat eta lizar bat soilik daude, mendebaldeko muturrean,
eremuaren muga-mugan). 1954ko aireko argazki horrek argi islatzen du egoera hori.
Kanoiak eremuak uholde-arriskua ere badu, URAren (Uraren Euskal Agentzia) Uholde Arrisku
Potentzial Esanguratsuko Eremuen barnean baitago lurralde hori. Era berean, bertako
lurzoruen zati handi bat kutsatuta egon litezkeen lurzorutzat hartzen da, lurzoru horietan mende
batez baino gehiagoz garatu izan den armagintza-jarduera dela eta.
Sumendi-bretxak, “pillow-bretxak” deritzenak, nabarmentzen dira substratu geologikoan, eta
lurzoru alubialak, balio agrologiko handiko lurzoruak, desagertu egin dira (hegalekoak balio
agrologiko txikiko lurzoruak dira).
Industria-pabiloi horiek ez dira interes kulturaleko ondaretzat hartzen, nahiz eta HAPO honetan
udalerriaren memoria historikoarekin lotuta daudela azpimarratzen den.
2.2. OLALDEA
Atzeko errepide batek, Santa Ana kalearen luzapen estuak, mugatzen du esparrua iparraldetik;
hegoaldetik, Deba ibaiaren ibilguak; mendebaldetik, berriz, Errekaldeko igarobideak; eta,
ekialdetik, Oleako zubiak.
Olaldea ingurua espazio hiritarra da nabarmen; dentsitate baxuko (BS, BS+01 eta BS+02)
eraikinak daude bertan, batez ere, industria-erabilera dutenak, eta, neurri txikiagoan, bizitegiizaerakoak, nahiz eta batzuk hutsik dauden.
Aparkaleku bat ere badago, Errekaldeko igarobidetik gertuen dagoen aparkalekua, hain zuzen,
eta eraiki gabeko lursail bat ere bada, Vda. de E. Azcárate SA eta Tornideco SL metalgintzafabriken artean (torlojugintzako jarduerak), une honetan baratze gisa erabiltzen dena.
Hiriguneko inguru hori jada urbanizatuta zegoen XX. mendearen erdialdea baino lehen; 1954ko
aireko argazkian ikus daiteke hori. Garai horretan, gaur egungo eraikin guztiak eraikita zeuden,
Oleako zubitik gertuen dagoen Tornideco SA enpresari dagokiona salbu; azken hori 1970eko
aireko argazkian azaltzen da.
Atzeko errepidea, gaur egungo Santa Ana kalea dena, bazen jada, eta baita Errekaldeko
igarobidea ere; aldiz, ez zegoen Oleako zubia artean, XXI. mendean eraiki baita (2002. urtean).
Oleako zubia egiteko, esparrutik gertu dagoen izen bereko presa beheratu egin behar izan zen.
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Deskribatutako ezaugarri horiek kontuan hartuta, nolabait ikusten da gaur egun desagertuta
daudela lurralde horrek lehengo denboretan zituen ingurumen-balioak. Egiatan, lurzoruaren zati
handiena jada artifizializatuta dago gaur egun, ia ez dago landaredirik, eta dagoen landarediak
ez du ingurumen-baliorik (gertuen dagoen landaredia, Santa Ana errepideko eskuinaldeko
ezpondan dagoena, sasiakazia eta laharra da).
Sumendi-bretxak, “pillow-bretxak” deritzenak, nabarmentzen dira substratu geologikoan, eta
lehen zeuden lurzoru alubial urriak, balio agrologiko handiko lurzoruak, ia erabat desagertu dira.
Lurzoru emankorreko zati txikia, berriz, duela urte batzuk aldatu zen (hormigoizko hegalkinez
egindako bideratzeak, eraikin mugakideetara sartzeko bideak, eraikin txikiak, etab.), eta, beraz,
lurzoru hori eraldatuta dago.
Faunari dagokionez, azpimarratu behar da esparruan bertan intereseko fauna-espezierik
ezagutzen ez bada ere, bertatik gertu, Deba ibaiaren inguruan, ur-zozoa, Cinclus cinclus, eta
martin arrantzalea, Alcedo atthis, ikusi direla; Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan
dauden Espezieen EAEko Katalogoan, interes bereziko espezietzat hartzen dira horiek. Horiez
gain, kaskabeltz handia, Parus major, usoak, ahateak eta kaioak ere ikusten dira. Landabisitetan ez da ikusi uhalde-enara habiagilerik (Riparia riparia), ez eta espezie hori berori ere,
2010ean Munibe aldizkariaren 58. zenbakian, 2007-08ko landa-lanean oinarrituta, I.
Etxezarretak idatzitako “Distribución y situación actual del avión zapador (Riparia riparia) en la
vertiente cantábrica del País Vasco” artikuluan adierazten duen moduan. Ibaiaren beheragoko
aldean ere, Mendiola inguruan, ez da uhalde-enararen presentziarik hauteman.

Ur-zozoa, Cinclus cinclus, Deba ibaian.
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Kaskabetza, Parus major, Deba ibaiaren inguruan.
Deba ibaia oso aldatuta dago eremu hori igarotzen duen zaitan, 1954. urtetik; garai hartan,
eremuko ibaiertzean eta hegoaldeko muturreko ertzean zegoen landaredia nabarmentzekoa
zen. Deba ibaiaren eskuin ertzeko zati hau bideratuta dago, eta zenbait eraikin ere badaude;
eraikin horietako batzuek ibilguaren mugan zuzen-zuzenean bermatuta dituzte beren hormak,
eta beste batzuk, aldiz, zutabeen bidez bermatuta daude. Ia ez dago ibaiertzeko landaredirik.
Lurralde horrek uholde-arriskua du, eta URAk udalerri honetan identifikatutako Uholde Arrisku
Potentzial Esanguratsuko Eremuen baitan ageri da. Era berean, bertako lurzoruen zati handi
bat kutsatuta egon litezkeen lurzorutzat hartzen da, lurzoru horietan garatu izan den eta gaur
egun garatzen den jarduera ekonomikoa, batez ere industriala, dela eta.
Paisaia guztiz antropizatuta dago, eta, gainera, gutxi zainduta, eta berorren antolamendua
eskasa eta ez egonkorra da; atzeraemangune eta altuera askotariko eraikinak daude,
espaloirik, berdegunerik eta antzekorik gabe, eta mugikortasun unibertsalaren arloan, gabezia
izugarriak ditu.
Interesa eta balio historiko-arkeologikoa duen elementu kulturalik ez da ezagutzen bertan.
2.3. TXURRUKA
Deba ibaiaren ibilguak mugatzen du esparrua iparraldetik; hegoaldetik, Errekalde kaleak;
ekialdetik, Oleako zubiak; eta, mendebaldetik, Errekalde kale horretan bertan duela gutxi
eraikitako bizitegi-izaerako eraikin batek.
Nabarmen hiritarra den inguru horretan, hainbat altueratako (BS-tik PS+04-ra) egiturak atxikita
dituen eraikin bat dago, torlojugintzako industria-jarduerara zuzendua (P. Churruca SA), eta
baita eraikinik gabeko eta erabilerarik gabeko lursail txiki bat ere, Oleako zubitik gertu.
Hiriguneko inguru hori urbanizatuta zegoen XX. mendearen erdia baino lehen, eta 1954ko
aireko argazkian ikus daiteke hori. Gainera, gaur egun baino dentsitate handiagoa zuen. Garai
horretan, ez zegoen gaur egungo Oleako zubia, baina bai izen bereko presa, eta, ibaiaren
ezkerreko ertzeko zati horretan, eraikinak zeuden lerro jarraituan. Gaur egungo P. Churruca SA
enpresaren eraikina altxatuta zegoen jada.
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1989.URTEA

Aspalditik jasaten ari den presio antropikoaren ondorioz, garai batean zituen ingurumen-balioak
desagertuta daude; ez dago landaredirik, ez eta lurzoru naturalik ere ia (lurzorua duen lursail
hori garai batean zeuden eraikinak bota ondoren betetakoa da; Oleako zubi berria egiteko
eraitsi zituzten 2001-2002 urteetan, dagozkien ortofotoek agerian uzten duten moduan).
Sumendi-bretxak, “pillow-bretxak” deritzenak, nabarmentzen dira substratu geologikoan, eta
zeuden lurzoru alubial urriak, balio agrologiko handiko lurzoruak, desagertu egin dira.
Faunari dagokionez, Olaldeako esparruari buruz esandakoa errepikatu behar da, bi
proposamenak ibaiaren zati berean, aurrez aurre, kokatzen baitira; beste ertzean bezalaxe, ertz
honetan ere ibaia bideratuta dago, ibai-ibilguaren ertzean bermatutako P. Churruca SA
industria-eraikinaren hormen bidez; gainera, zokalo bat ere badago, ur zikinen sarearen
kolektore nagusia harzen duena. Jada aspalditik ez dago bertan ibaiertzeko landaredirik.
Uholde-arriskuari dagokionez, esparru hau URAk udalerri honetan identifikatutako Uholde
Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremuen barnean dago, eta bertako lurzoruak kutsatuta egon
litezkeen lurzorutzat hartzen dira, lurzoru horietan garatu izan den industria-jarduera
ekonomikoaren ondorioz.
Paisaia hiritarra da bereziki, gutxi zaindutakoa, batez ere, ibai aldera dagoen ingurua; altuera
eta egitura-ezaugarri askotariko eraikinak daude, eta baita azken hamar urtean inolako
erabilerarik ez duen lursail bat ere.
Bertan ez da ezagutzen interesa eta balio historiko-arkeologikoa duen elementu kulturalik.
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3.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak: Amillaga
Aurrerapenari dagokionez, soilik Amillagako irtenbidea (lehen Agate ekialdea zeritzona) jaso
da, eta ez da onartu Agate mendebaldeko, Uhaskako eta Mendizabalgo eremuetan lurzoru
berririk hartzea, lurzoru landugabeari eragiten baitio horrek. Horrela, Eibarko (Debabarrena)
LZPn jasotakoa betetzen da, ez baita lurzorurik birkalifikatzen jarduera ekonomiko berriak
hartzeko. HAPO honen garapen-proposamen bat da, lurzoru hiritarrean ezarrita dauden hainbat
industria-enpresari beste kokapen bat emateko planteatutakoa bereziki.
Amillaga bailararen hondo estuan eta Deba ibaiaren eskuin aldeko behe-hegalean dago
kokatuta, eskuin aldean dauden beste industria-kokaleku batzuen ondoan (Aginaga-Maltzaga,
Ugarroa eta Mendiola Industrialdea). Ongi komunikatuta dagoen eremua da, eta zuzenean
sartzen da GI-627 errepidetik.
Sumendi-bretxak, “pillow-bretxak” deritzenak, nabarmentzen dira bereziki substratu
geologikoan; sumendi-materialak dira, eta iragazkortasun ertain-baxua esleitzen zaie, zenbait
maila buztintsuak direlako (hausturak iragazkortasun maila igo dezake). Gaitasun agrologiko
baxuko lurzoruak daude, VII motakoak (kanbisol eutrikoak), eta, puntualki, baita gaitasun
agrologiko handikoak ere, III motatakoak (flubisol eutrikoak), nahiz eta azken horiek ia guztiz
desagertu diren, industria-pabiloiak ezartzearen eta beste inguru batzuk zolatzearen ondorioz.
Gainera, aipatu behar da hegalaren zati batek eta berorren ertzeko inguruak aldaketak jasan
zituztela beren morfologian, eta bete ere egin zituztela, AP-1 errepiderako lanak egin
zituztenean.
Esparru honen ingurumen-balioa, oro har, oso baxua da, aspaldiko urteetan gizakiak asko
aldatu duen espazioa baita. Lurzoru horien okupazioa eta berorien ingurua eraldatuta daude
XX. mendetik, aurrez zuten ingurumen-balioa kontuan hartu gabe Eibartik hona lekualdatu zen
industria-enpresa baten ondorioz, bereziki. Indubrik enpresak, lehen Embalajes Ansola
zeritzonak eta Carpintería Arrillaga izenez sortu zenak, ehun urtez baino gehiagoz lanean
jardun ondoren, bere ateak itxi zituen 2014ko udan; gaur egun, industria-hondakinak soilik
daude (2014ko urriaren erdi aldean, jarduerarekin lotutako egitura ugari eraitsita zeuden).
Jarduera hori XX. mendeko hirurogeiko hamarkadan ezarri zen lehenengo aldiz Deba ibaiaren
eskuineko ertzean; laurogeita hamarreko hamarkadan, beste egitura batzuk eraiki ziren
hegoalderantz, eta baita hormigoizko zabalgunea eta hegalean kokatutako atzeko pabiloi
angeluzuzena ere. XXI. mendearen hasieran (2000-2003), AP-1 errepidearekin lotutako obrek
eta, zehazki, Larreategiko bidezubiarekin lotutakoek hegaleko inguruari eragin zioten (lurrak
mugitu ziren eta bideak ireki ziren). 1954ko aireko argazkian, nekazaritza-erabilerak ikus
daitezke (zelaiak, zuhaitz autoktonoak eta pinudia), baina baita tren zaharraren ibilbidea
(Ferrocarriles Vascongados enpresarena, Maltzaga eta Bergara artekoa) eta gaur egungo GI627ko errepidearena ere; azken hori eremuaren ezker aldean dago, eta ibai-ibilguarekin
paraleloan doa ibilbidea. Horrek guztiak argi eta garbi islatzen du lurralde horrek eta berorren
inguruak denborarekin jasan duen presio antropiko gogorra, eta, aldi berean, ingurumenaren
alderditik eremua nahiko hondatuta dagoela uzten du agerian.
Gaur egun, espazio horren ingurumen-balio handiena bereziki hegalean kokatuta dagoen
lurzoru landugabearekin lotuta dago (gaitasun agrologiko baxuko lurzoruak), eremuaren zati
handi bat lurzoru artifizializatuekin identifikatzen baita. Baina, paraleloki, Amillagako hegal
guztiak ez du lurzoru landugabea, eraikin batzuk, errepide bat edo sarbide bat eta, iparraldeko
muturrean, zabalgune bat ere badaude, eta horiek eragina izan dute substratu naturalean.
Baliabide natural horri lotuta, oro har, natura-balio berezirik ez duen landaredia dago (erruderal
nitrofiloa), hegaleko zenbait puntutan dauden zuhaizti misto gazteak eta pinua salbu.
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Bestalde, faunari dagokionez, ez da hauteman mehatxatutako eta babestutako espezierik edo
espezie berezirik.
Deba ibaiaren ibilbideak Amillaga eremua igarotzen du mendebaldeko muturretik, eta lurraldea
ibaiaren eskuin aldean dago kokatuta. Bertako industria-jarduerak larriki eragin dio ibaiari,
ibilguaren ertzean bertan bermatuta baitago zuzen-zuzenean hormigoizko horma. Ez dago ertz
naturalik, ez eta ibaiertzeko landaredirik ere. Uholde-arriskurik ere ez dagoela dirudi, bideratuta
dagoen ertz zatiarekin bat baitator, zubiaren eragina alde batera utzita, hori zuzendu baitaiteke.
Deba ibaiko urek udalerri honetatik igaortzen den zatian duten kalitateari dagokionez,
Informazioa eta Diagnostikoa Dokumentura joko dugu, eta leku honetan kokatuta zegoen
enpresa desagertzearekin batera lehen zegoen hargunea ere desagertu egin dela
azpimarratuko dugu soilik. Argi eta garbi dago inguru horretako ingurumena birgaitzeko eta
leheneratzeko beharra dagoela.

1954.URTEA

1981.URTEA

Lurralde hau ez dago katalogatutako ikus-arroen barnean, ez eta interes bereziko guneen
barnean ere; domeinu antropogenikoan, industria-paisaia unitatearen barnean sartzen da, eta
Debako bailararen zati honetan nagusi da paisaia mota hori. Bailarako oso gune estuan eta
behe-hegalean kokatuta dago, eta oso gutxi ikusten da, malda handiko hegalez inguratuta
baitago (GI-627 errepidetik ikusten da gehienbat, eta, neurri txikiagoan, AP-1 errepidetik, kota
altuagoan dagoelako); gainera, Aginaga-Maltzagako, Ugarroako eta Mendiolako
industrialdeetatik gertu dago; horregatik guztiagatik, paisaia aldetik hauskortasun maila baxua
du gune horrek.
Interesa eta balio historiko-arkeologikoa duen elementu kulturalik ez da ezagutzen bertan.
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4.- Ekipamendu eta zerbitzuetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak: hilerri
berria eta aisialdiko baratzeak
Zuzkiduren atalari dagokionez, Ezoziko ingurua, futbol-zelaiaren kirol-ekipamendutik eta GI3653 errepidetik gertu dagoen inguru hori, aztertzea komeni da, hilerri berria (6.000 m² inguru)
eta aisialdiko baratzeen gunea (5.000 m² gutxi gorabehera) leku horretan kokatzeko aukera
baitago. Honekin batera egin den ingurumen-deskribapena, beraz, zuzkidura horiek ezartzeko
bi irtenbide horiei dagokie, bi jarduketak mugakideak baitira eta ingurumen-ezaugarri antzekoak
baitituzte.
Eremua Deba ibaiaren eskuin ertzeko hegalean kokatuta dago, Karakate-Kortazarreko behehegalean, hirigunetik oso gertu, Mendiolako industrialdearen eta lehen aipatutako futbolzelaiaren ondoan. Eremua hegoaldetik, mendebaldetik eta iparraldetik GI-3653 errepideak eta
Legarda baserrirako bideak mugatzen dute, eta hirigunera eta Ezoziko landa-izaerako
herrigunera GI-3653 errepidetik sartzen da. Beraz, ongi komunikatuta dago ingurua, eta iritsierraza da.
Eremuaren topografia malkartsua da, % 30tik gorako maldak ditu, eta, leku batzuetan,
muturreko guneetan, % 50etik gorakoak. Substratu geologikoari dagokionez, sumendi-bretxak,
“pillow-bretxak” deritzenak, daude, eta pillow-egitura (sumendi-bretxen artean tartekatutako
zerrenda) duten laba-jarioaldiak dituzte tartekatuta. Sumendi-material horiek, oro har,
iragazkortasun ertaina dute; laba-jarioaldiei, berriz, hausturarengatik, iragazkortasun apur bat
esleitzen zaie, eta sumendi-bretxek iragazkortasun txikiagoa izan ohi dute, maila
buztintsuagoak dituztelako.
Gaitasun agrologiko baxuko lurzoruak dira, VI2 motatakoak (kanbisol distrikoak), eta erabileragaitasun txikia dute.
Ez du inolako ur-ibilgurik zeharkatzen eremua, nahiz eta bi erreka igarotzen diren bi behe-ibar
txikiren artean dagoen kokatuta: bata, Mendiola erreka (futbol-zelaitik gorako uretatik jada
bideratuta dago) eta, bestea, Arzabaleta erreka (hirigunean sartu aurretik bideratuta dago,
Ezozibidearen parean).
Bertako landaredia batez ere belardiek osatzen dute, garaiera txikiko sega-belardi pobreek;
belardi horiek interes komunitarioko habitat gisa identifikatuta daude, lehentasunik ez badute
ere (6510, UE kodea, eta E2.21, EUNIS kodea), eta lahar eta iratze ugari dago gainera (ez
bakarrik bidearen eta lursailaren ertzetan, baita belardietan tartekatuta ere). Zuhaitz
hostoerorkorrak ere badaude eremuaren iparraldeko muturrean, Legarda baserrirako bidean
(batez ere, lizarra, astigarra eta haritz kanduduna), eta baita hego-ekialdeko muturrean ere,
Arkaitzeta behe-ibarraren ondoan, jada esparrutik kanpo (astigar gazteak, hurritzak, haritzak,
lizarrak eta abar, lahar eta landaredi erruderal nitrofilo ugariren artean; azken hori ezpondan eta
errepidearen eskuin aldeko ertzean ikus daiteke).
Faunari dagokionez, ez da hauteman mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik.
Lurralde honetako paisaia ez dago katalogatutako ikus-arroen barnean, ez eta interes bereziko
guneen barnean ere; nekazaritza-izaerako mosaikoen paisaia-unitateari dagokio, basolandareak ditu ibai-domeinuaren barnean, eta unitate mota horren presentzia indarstua da bai
udalerrian eta bai eskualdean. Bailarako oso gune estuan dago, Ipintza-Arkaitzeta ibaien behehegalean artean, eta oso gutxi ikusten da, malda handiko hegalez inguratuta baitago (GI-3653,
AP-1 eta GI-627 errepideetatik ikusten da gehienbat); gainera, Mendiolako industrialdetik eta
futbol-zelaitik nahiz Soraluze-Placencia de las Armasko hirigunetik gertu dago; horregatik
guztiagatik, paisaia aldetik hauskortasun baxua du gune horrek.
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Interesa eta balio historiko-arkeologikoa duen elementu kulturalik ez da ezagutzen inguru
honetan.

1954.URTEA

5.- Antolamendurako
biribilgunea.

proposamenak

mugikortasunaren

arloan:

Irukurutzetako

Eremua hirigunearen hegoaldean dago, udalerriko ibai nagusiak deskribatzen duen lehenengo
meandroaren aldirietan, Deba ibaiaren ezkerraldeko behe-hegalean, GI-627 errepidearen 52.
KPan gutxi gorabehera.
Sumendi-bretxak, “pillow-bretxak” deritzenak, nabarmentzen dira bereziki substratu
geologikoan, eta, berorren portaera hidrogeologikoari dagokionez, iragazkortasun ertaina dute,
porositatearen ikuspegitik. Azpimarratu behar da Deba ibaiaren ibilbidetik gertu dauden lurzoru
lauenetan lehen GI-627 errepidearen bihurgunea zegoela; gaur egungo ibilbidea egin zenean,
bertan behera utzi ziren lur horiek. Horixe erakusten dute honekin batera atxikita doazen
argazkiek; gaur egun oraindik bertan jarraitzen duten zoladura eta petril zatiak ere ikus daitezke
argazki horietan. Eremu honetako zati bat eraldatuta dagoela eta ez dagokiola lurzoru alubialen
inguruneari islatzen du horrek.
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Eremua ez du inolako ur-ibilgurik zeharkatzen, nahiz eta Deba ibaiaren ur-ibilgua jarduketaesparruaren ertzetik doan eta ibai horrek Iñasibarko ibiaren parean egiten duen meandroaren
inguru konbexuan dagoen eremua.
Landarediari dagokionez, bereziki erruderal nitrofiloa da, eta platanoak (errepidearen paraleloan
dauden zuhaitzen lehenengo ilara) eta urkiak (zuhaitzen bigarren ilara) dituen zuhaizti gazte bat
dago bertan, GI-627 errepidearen zabalgune zaharrean. Ibaiaren ibilguan eta ertzean, hurritz,
haltz, intxaurrondo, sahats eta platano gazteak daude, bai eta lahar ugari ere. Jada eremuaren
ertzean, hegoaldeko muturrean dauden haltzak dira esanguratsuenak, eta baita eragindako
hegalean kokatutako pinudia ere.

Errepideko antzinako tartearen zoladura eta petrila.
Faunari dagokionez, ez da hauteman mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik.
Lurralde hau ez dago katalogatutako ikus-arroen barnean, ez eta interes bereziko guneen
barnean ere; domeinu antropogenikoan, industria-paisaia unitatearen barnean sartzen da, eta
Debako bailararen zati honetan nagusi da paisaia hori. Mendizabalgo industria-pabiloien
ondoan, bailararen oso gune estuan dago kokatuta, eta malda handiko hegalez inguratuta
dago; horregatik, ez da erraza lurralde horretara iristea (GI-627 errepidetik ikusten da gehien),
eta, paisaiaren aldetik, hauskortasun baxuko gunea da.
Interesa eta balio historiko-arkeologikoa duen elementu kulturalik ez da ezagutzen.

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

-25-

6.- Hiriguneko lurzoruaren antolamendurako beste proposamen batzuk:
Era berean, hiriguneko gainerako eremuen antolamendu-baldintzak arautzen ditu planak;
jatorrian zituen ingurumen-balioak galtzen joan da espazio hori, udalerri gisa sortu zenetik
etengabe jasan dituen aldaketen ondorioz.
Jada finkatutako lurzoru hiritarretan egiteko proposamenak dira, jada artifizializatuta dauden eta
interesik gabeko landaredia eta fauna duten lurretan egitekoak. Paisaia hiritarra da argi eta
garbi, eta eraikuntza berria hutsik dauden orubeetan egingo litzateke, edota lehendik dauden
eraikinak ordeztuko edo leheneratuko lirateke, espazio libreak sustatzeko; hirigunea hobetzeko,
berriz, berori berriro urbanizatzea planteatu da, lehen zituen ezaugarriak berreskuratzeko
premia handia ikusi baita.
Proposamen batzuk udalerriaren Alde Zaharrean kokatzen dira, eta eremu hori gune
arkeologiko gisa sartuta dago Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean, Multzo
Monumental kategorian (Kultura Sailaren Agindua, 1998ko otsailaren 12koa) eta Plan Berezia
du; horregatik, beharrezkoa da Alde Zaharrean alderdi hori aztertzea, bai eta kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruekin edota Deba ibaia hirigunetik igarotzen den zatian hautemandako Uholde
Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremuarekin (ES017-GIP-DEB06 kodea) topo egiten duen
aintzat hartzea ere.
7.- Beste proposamen orokor batzuk, mugikortasunaren eta irisgarritasunaren arloan.
Mugikortasunaren arloan, hainbat proposamen formulatzen ditu planak; proposamen horiek ere
aurrez aipatutako hirigunea dute erreferentziazko leku; hau da, ingurumenaren ikuspegitik oso
hondatuta dagoen eremu hori, hain zuzen.
Gaur egungo egoerak gabezia garrantzitsuak dituelako gertatu da hori: besteak beste, espazio
libreen esparruan gabeziak ditu, oinezkoentzako ibilbideak falta dira, Deba ibaiaren bi ertzen
artean lotura egokiak falta dira eta kaleek ez dute jarraitutasunik (Santa Ana kalea); gainera,
arkitektura-oztopoak nabari dira (eskailerak dituzten igarobideak), lotura egokiak falta dira
(Olaldea Zeletarekin lotzen duena, esaterako), eta uholde-arriskua murrizteko neurriak ere falta
dira.
8.- Proposamen orokorrak zerbitzuen azpiegituren arloan.
Modu osagarrian, udalerriko zerbitzuen azpiegiturak hobetzea ere jasotzen du planak, eta,
zehazki, horien eraginkortasuna hobetzea; ekintza horiek hirigunean islatuko dira batez ere,
hau da, aurreko bi ataletan aipatutako ekimenak hartuko dituen inguru artifizializatu berean.
9.- Landa-lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
Informazioa eta Diagnostikoa dokumentuan zehatz-mehatz deskribatu dira udalerri honetako
hirigunearen ezaugarriak, eta, beraz, horri atxikiko gatzaizkio. Dena den, mendeetan egin diren
aldaketek udalerriko paisaia hondatu eta eraldatu dutela eta bertan izan zitekeen landaredia
(hariztiak, pagadiak eta haltzadiak bereziki) duten oso espazio gutxi daudela azpimarratzen da.
Azkar hazten diren beste espezie batzuen artean, pinuaren monolaborantzak indar handia hartu
du, eta monotonia handia eman dio paisaiari; hala ere, badaude oraindik kontserbazio-egoera
onean dauden pagadi txikiak eta harizti eta baso mistoak, eta baita, puntualki, haltzadiak ere;
horiez gain, ingurumenaren aldetik babestea, hobetzea eta berreskuratzea komeni den arte eta
gorosti batzuk ere badaude (1 km x 1 km laukia).
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Faunari dagokionez, aipatzekoa da karramarro autoktonoak erreka batzuetan duen presentzia,
Sagarraga errekan, esaterako, bai eta ur-zozoak eta martin arrantzaleak Deba ibaian duten
presentzeia ere (ez da ikusi uhalde-enararik).
Argi eta garbi dago, deskribatu diren ur-ibilguek eta intereseko landarediak eta faunak duten
balioaz gain, beste aldagai batzuen artean, Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru naturaintereseko eremua dela naturaren aldetik interes handiena duen espazioa; eremu hori Eibarko
(Debabarrena) Eremu Funtzionalaren LZPn babestuta dago jada, ingurumen-balio ugari
baitakartza: paisaia eta monumentu megalitiko ugari, fauna, flora, etab. Udalerriaren zati
handiena hartzen duen ikus-arroak argi azaltzen du bertako eremu kakuminalek duten balioa,
aipatutako natura-intereseko eremuan txertatutakoek duten balioaz gain.
Lurren gaur egungo erabilerak (basoak eta belardiak, bereziki, ia ez baitago balio agrologiko
handia duen lurrik) bat datoz normalean lur horiek duten bokazioarekin; hala ere, higaduraarriskua dutelako lurra babestu beharreko inguruak hauteman dira. Kutsagarriak izan
daitezkeen jarduera edo instalazioak dituzten beste eremu batzuk ere azpimarratu behar dira,
eta baita uholde-arriskua duten eremuak (Deba ibaia) eta espezie inbaditzaileak dituztenak ere,
biodibertsitatearen andeatzean eragina dutelako.
Eta, azkenik, berariaz azpimarratu da Deba ibaiaren egoera, urteen joanean asko hondatu eta
aldatu den elementu natural hori lehentasuneko eremutzat hartu baita; beharrezkoa da
ingurumenaren aldetik hobetzeko, berreskuratzeko eta leheneratzeko jarduketak egitea, gaur
egun ingurumenaren aldetik zer egoeratan dagoen ikusita (kalitate baxuko urak, ertzak
hondatuta daude, espezie inbaditzaileak daude, arazo hidraulikoak ditu, etab.). Ingurumen
aldetik berreskuratze-jarduketak behar dituzten udalerriko beste eremu batzuk ere aintzat
hartuko dira.
V.-

PLANERAKO
GARRANTZITSUA
DEN
EDOZEIN
INGURUMEN-ARAZO,
NATURAGUNEEI ETA BABESTUTAKO ESPEZIEEI APLIKAGARRIA ZAIEN
LEGEDIAREN ARABERA INGURUMEN-ALDETIK GARRANTZITSUTZAT JO DIREN
EREMUETAKOAK BARNE

Hiri Antolamenduko Plan Orokor honetan planteatutako proposamenetatik eta jarduketetatik ez
da inpaktu negatiborik ondorioztatu babestutako naturaguneetan, natura-intereseko eremuetan,
erabilera publikoko eta erabilera babesleko mendietan, zuhaizti autoktono edota babestuetan,
hezeguneetan, ur-ibilguetan, balio agrologiko eta geologiko handiko lurzoruentan, paisaia
berezi edota bikainetan, babestutako espezieetan edo ingurumenaren aldetik sentiberak diren
eta ingurumen-kalitatea duten beste esparruetan.
VI.-

LURRALDEKO INGURUMEN-UNITATE HOMOGENEOEN DEFINIZIOA

Informazioa eta Diagnostikoa dokumentuarekin eta hasierako dokumentuarekin batera doan
Aurrerapena idazterakoan jaso ziren ingurumen-faktore esanguratsuenak oinarri hartuta
Soraluze-Placencia de las Armasko ingurune fisikoaren aurretiazko azterketa egin ondoren,
unitate homogeneo batzuk definitu dira; natura-, ingurumen- edota ekoizpen-ezaugarriak dira
horien ezaugarri erabakigarriak. Lurraldearen zatiketa espazial hori egiteko, definitutako
elementu erabakigarri horiek duten homogeneotasuna hartu da abiapuntutzat, euren ezaugarri
fisiografikoak, ekologikoak, funtzionalak eta zientifiko-kulturalak nahiz produkzioaren eta
paisaren esparruan dituzten ezaugarriak kontuan hartuta; era berean, beste irizpide batzuk ere
hartu dira kontuan, erabilera-gaitasunearen eta erabilera–mugen aurrean dituzten portaeren
arteko antzekotasuna, esaterako. Azken finean, bereizitako ekoizpen- eta ingurumen-sistemak
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batzen dituzten kudeaketa-unitate homogeneo gisa multzokatutako lurralde-eremuak dira; kasu
batzuetan, natura-faktoreak izango dira nagusi, eta, beste batzuetan, berriz, lurzoruaren
erabilerak edo giza okupazio maila. Era berean, unitate horietako bakoitzaren barnean eta
plangintza orokorreko dokumentu batean horiek duten helburua kontuan hartuta, lurzoru
hiritarrezinaren zonakatze-proposamenean kontuan hartu beharreko elementu edo ingurumenbaldintzatzaile berezi interesgarriak deskribatu dira, halakorik izan denean.
Unitate horiek lurraldearen elementuak eta prozesuak adierazten dituzte, modu ulergarrian, eta,
bereziki, ikuspegi eragile batetik, azkenean lurzoru hiritarrezinean gune batzuk eta horien
baldintzatzaile gainjarriak identifikatu ahal izateko; eta dagozkien erabilera- eta jarduera-arauak
ere ezarri dira, plangintza honen berrikuspen-prozesu osoan jaso eta deskribatu diren balioak,
baliabideak, erabilerak, arriskuak eta gaitasunak kontuan hartuta.
Proposatutako ingurumen-unitateak IV.3 planoan daude jasota, eta honako hauek dira:
-

Ingurumen-balioa eta balio babeslea duten zuhaitz-formazioak

Ingurumen-unitate honetan sartu dira haltzadi kantauriarren, artadi kantauriarren, harizti
azidofiloen eta harizti-baso misto atlantikoen formazioak, eta baita zuhaizti gazteak edo
degradatuak ere, identifikatu berri diren gaztainondoen eta pagoen baso-sartzeekin batera.
Landaredi potentzialez osatutako formazioak dira gehienbat, aipatutako kasu puntualak salbu,
eta, kasu zehatz batzuetan, udalerrian eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan oso gutxi dauden
babestutako espeziez osatutako formazioak dira.
Ingurumen-unitate honetan, beraz, interes komunitarioa duten habitat hauek sartu dira: Ilex eta
batzuetan Taxus basopeak dituzten pagadi azidofiko atlantikoak (EU 9120 kodea); Quercus ilex
baso txikiak (UE 9340 kodea); Castanea sativa baso txikiak (UE 9260 kodea); eta Alnus
glutinosa eta Fraxinus excelsior haltzadiak eta lizardiak (EU 91EO* kodea).
Zuhaitz-formazio horiek ingurumen-balioa dute, biodibertsitatea bultzatzen baitute, eta
askotariko erabilera duten zuhaixka- eta baso-formazioak sortzen baitituzte, oso malkartsua
den lurralde honetako lurren higadura kontrolatzeaz gain; horregatik, ezinbestekoa da zuhaitzestaldura, landare-geruza baxuak eta biomasa zaintzea. Hala ere, baso autoktonoen
kontserbazio-egoera ona bermatu, horien azalera zaindu, masak ekologiaren aldetik hobetu eta
interes ekologikoa duten zuhaitzak kontserbatzen direla bermatu behar bada ere, zuhaitz-masa
horiek, hein batean, zur- eta egur-baliabideen ustiapenerako nahiz perretxikorarako erabili ahal
izango dira, modu kontrolatuan eta iraunkorrean eginda, betiere. Baso-ustiapenetan, erreka
ertzetako landaredi autoktonoa errespetatuko da, eta baita babestuta dauden edota urriak diren
landaredi batzuk ere, artadia, esaterako. Kasu batzuetan, badago sastraken eta larreen
ustiapenaren bidez abeltzaintza sustatzeko aukera ere, basoaren birgaitzea edo zuhaitzen
berritzea galarazten ez bada betiere; eta beste batzuetan, ingurumena hobetzeko jarduerak
sustatuko dira. Baso-formazio horien paisaia-balioarekin lotuta aisialdiko jarduerak edo jolasjarduerak ere sustatu ahal izango dira (mendi-ibilbideak, interpretazioa, etab.), betiere higadura
kontrolatzen bada eta inguru horien ingurumen-kalitatea aldatzen ez bada. Formazio horiek
koniferoak nagusi diren paisaiaren monotonia hausten dute, urte osoan zehar kolorea behin eta
berriz aldatuz.
Suteekin, garbitasun-tratamenduekin eta biomasa lortzeko tratamenduekin daude lotuta
arriskuak, tratamendu horiek higadura sortzen duten eta lurzorua kaltetzen duten kasuetan;
beraz, higadura-arrisku nabarmena duten lurretan berariaz kontrolatuko dira baso-ustiapenak.
Zuhaitz-formazio horiek udalerri osoan zehar zabalduta daude, konifero sailen artean, eta,
neurri txikiagoan, belardien artean tartekatuta. Deba ibaiaren eskuin ertzeko hegalean gehiago
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daude ezker hegalean baino, eta pagadi gehienak Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru naturaintereseko eremuan kokatuta daude.
-

Ingurumen-balioa eta ekoizpen-balioa duten basoak

Ingurumen-unitate honetan, autoktonoak ez diren espezieetako baso- eta zuhaitz-formazioak
sartu dira, homogeneo samarrak eta, oro har, espezie bakarrekoak, bereziki zura lortzera
zuzendutako ekoizpen-balioak dituztenak. Zura ekoizten duten espezieen artean, hauek dira
lurralde honetan nagusi direnak: pinu beltza, Pinus radiata, eta pinu zuria, Larix kaempferi; eta
horiez gain, Lawson altzifrea, Chamaecyparis lawsoniana, izei gorria, Picea abies, eta larizio
pinua, Pinus nigra.
Ustiapen-iraunkorreko teknikak eta arauak garatzen ez badira (higadura sortuko ez duten eta
lurra kaltetuko ez duten garbitasun-tratamenduak eta biomasa lortzeko tratamenduak...),
landaketen bidez zura ekoizteko sistemak lurzorua galtzeko arriskua dakar berarekin
(higadura), bereziki aztergai dugun lurzoruan, malda handiak baititu. Deba ibaiaren
eskuinaldeko nahiz ezkerraldeko ertzetako hegalek, konifero horiek kokatuta dauden lurrek,
% 30tik gorako malda dute. Ingurumen-unitate honekin lotutako beste arrisku bat suteen
arriskua da.
Ekoizpen-sistema horren ondorioz sortzen den paisaia monotonoa da, eta, beraz, lehentasuna
du lurralde honetako landaredi potentzialari lotutako espezie autoktonoekin barietatea bilatzeak;
horrela, paisaia askotarikotzea, biomasaren ekoizpena moteltzea eta, ondorioz, higaduraarriskua txikitzea lortuko da, eta inguru horietako habitat eskasa aberasteko da. KarakateIrukurutzeta-Agerre Buru natura-intereseko eremuaren zati garrantzitsu batean mota honetako
baso-formazioak daudela azpimarratzen da; gainera, Elosua-Plazentzia Estazio
Megalitikoarekin lotutako kultura-intereseko hainbat elementu dituen lurraldearekin eta paisaiabalioa duten guneekin (batez ere gailurren lerroa eta hurbileneko ingurua) bat egiten du,
korridore ekologikoa izateaz gain (Izarraizko espazioak eta nukleoak Aizkorri-Aratzekoekin
lotzen dituen elementua da Gorostiagarekin batera, eta baita eskualdeko R-9 korridore
ekologikoaren zati ere, Soraluze-Placencia las Armasko ekialdean).
Udalerriaren zati garrantzitsu bat, udalerriaren erdia baino gehiago, ingurumen-unitate honetan
sartuta dago gaur egun, eta baita Irure auzoko lurralde zabala ere; lurralde horretan, duela
hilabete batzuk zuhaitzak bota zituzten, eta, orain dela gutxi, azkar hazten diren espezieekin
basotu da, horrela, azken hamarkadetan izan duen erabilerari eutsiz.
- Sastraka eta larrez osatutako mosaikoa.
Txilardien eta otadien sastrakek (Ulex gallii, Ulex europaeus, Erica vagans, Calluna vulgaris),
eta iratze atlantikoek (Pteridium aquilinum), baso azidofiloen ordezko natura-unitate bat osatzen
dute, eta horietan, besteak beste, laharrak eta hesilaharrak ere agertu ohi dira. Basogabetuta
dauden muinoetako eta mendietako lurrak hartzen dituzte, mozketengatik, suarengatik edota
beste arrazoi batzuengatik baso-sailak suntsituta eta basotu gabe gelditzen direnean
(matarrasean soildutako basoetan oso erraz garatzen dira); lur horiek gero abereek okupatzen
dituzte (abeltzaintza estentsiboa), hain zuzen. Formazio horiekin batera eta elkarerkin mosaiko
bat osatuz, larre mesofiloak dituzten eremu batzuk ageri dira; horietan, bertan behera utzitako
lurrak, gutxi zaindutako larreak eta soilguneak inbadituz, albitza (Brachypodium pinnatum) da
nagusi, Bromion espezieari atxikitako komunitatea.
Jatorri antropikoko ingurumen-unitate honek interes komunitarioa duten hainbat habitat biltzen
ditu, besteak beste: larre lehor erdi-naturalak, EU 6210 kodea, eta txilardi lehor europarrak, EU
4030 kodea; horietan, Erica, Calluna, Ulex eta Cistus deritzen espezieak dira nagusi. Ote zuria
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(Ulex europaeus) da, hain zuzen, udalerrian presentzia handiena duena. Habitat horiek sare
formako egitura dute, eta faunari babesa eta elikagaia eskaintzen dizkieten ingurune bereziak
dituzte; aldi berean, lotura-eremuak ere badira espezie askorentzat. Lurzoruetan atxikipena
hobetzen (CO² finkatzen dute) eta higadura kontrolatzen ere laguntzen dute, baina malda
handiko eta ertaineko inguruetan kokatuta daudenez, horietan larreak hobetzeko egin
daitezkeen jarduketak, sastrakak kentzeak, esaterako, kontrolatu egin behar dira. Sute-arriskua
ere horiekin lotuta dago.
Karakate-Irukurutzetaren hegalaren erdi eta goi aldeko inguruetan −Karakate-IrukurutzetaAgerre Buruko natura-interesko eremuaren barnean txertatuta daude batzuk− eta Ezozia
auzoaren hegalaren behe aldeko inguruetan dago kokatuta unitate hori, eta, puntualki, baita
Artegieta inguruan eta Irure auzoaren ondoan ere.
-

Belardiak eta lur landuak

Belardietara, eta, neurri txikiagoan, laborantzara eta fruitu-arboletara zuzendutako espazio
irekiek osatzen dute unitate hau. Belardiei dagokienez, ia espezie bakarreko formazioak direla
esan behar da; landatu, erein, ongarritu eta urtean hainbat aldiz segatzen dira siloratzeko.
Belardi horietan, bazkan aritzen dira behiak eta ardiak, eta, neurri txikiagoan, baita zaldiak ere.
Belar-formazio horiek orlak, heskaiak eta zuhaitz autoktonoak izan ohi dituzte tartean, ilarak
edo baso txikiak osatuz batzuetan; elkargune eta babesgune dira faunarentzat, eta, beraz,
interesa du beroriek kontserbatzeak.
Lur landuek azalera txikia hartzen dute; aire libreko baratzeak dira bereziki, eta, puntualki,
plastiko azpikoak −berotegiak−; baina bazka-landareak ere badaude. Horiek baserrien
inguruetan daude kokatuta, eta horien azalera aldatuz doa denborarekin, belardien onerako edo
kalterako. Fruitu-arbolek ere azalera txikia hartzen dute, zabalera handiagoa duen sail batek
salbu, eta, belardiekin batera, mosaiko bat osatzen dute.
Belardi gehienak garaiera txikiko sega-belardi pobreak dira (Alopecurus pratienses,
Sanguisorba officinalis), udalerrian nahiz Gipuzkoako lurraldean ugari diren interes
komunitarioko habitatak (UE 6510 kodea), hain zuzen. Egiatan, belardi horien jatorria artifiziala
da; gizakiak jatorrizko basoa erre edo moztu ondoren sortzen dira belardi horiek lehenengo
etapetan, eta, gero, belarjaleek zeregin garrantzitsua betetzen dute horiek egonkortzeko
orduan, lur hori zapaltzen eta ongarritzen baitute.
Ingurumen-unitate hau erabilera-gaitasun moderatua eta are baxua duten lurzoruetan kokatuta
dago, maldek, drainatzeek eta propietate kimikoek (gaitasun agrologiko handiagoko lurzoruak
dituzten bi eremu soilik identifikatu dira) hainbat muga ezartzen baitituzte. Malden gogortasuna
eta duten higadura-arrisku handia kontuan hartuta eta antolamenduko proposamenari begira,
gaur egun erabilera horietara zuzenduta dauden eta higadura-arrisku handirik ez duten
inguruak hartu dira aintzat, gaur egungo nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenei eutsi ahal
izateko asmoz. Inguru horietan, nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueren garapen iraunkorra
sustatuko da, bai eta horiekin bateragarriak diren ekosistemak eta nekazaritza-paisaiak
zaintzen eta gordetzen direla bermatzen dutenak ere. Dena den, lurzoruen erabilera zaintzeari
arreta berezia eskaini behar zaio oro har, eremu horiek oso hauskorrak baitira, duten kokapen
topografikoaren eta sakonera, ur-erreserba eta ugalkortasun txikiaren ondorioz.
Horrez gain, unitate honetako elementu esanguratsuenetako batzuk −heskaiak, esaterako−
desagertu diren arren, unitate honek paisaia-balio handia du: kontraste handia egiten du
pinudiekin eta ibai nagusiaren igarobideko okupazio antropikoarekin, eta habitat sakabanatu
gehien dagoen eremua da (baserriak). Zaindu beharreko paisaia kulturala da, nekazaritza-
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inguru atlantikoetako bocage paisaia tipikoa, eta berorren dinamika eta iraunkortasuna
abeltzaintzari oso lotuta daude, hein handi batean.
Belardiek eta lur landuek (nekazaritza- eta abeltzaintza-izaerako unitatea) udalerriaren azalera
handi bat hartzen dute, batez ere Deba ibaiaren bi ertzetako hegalen erdi aldeko eta behe
aldeko eremuak. Ezkerraldean baino eremu handiagoa hartzen dute eskuinaldean,
eguzkitsuagoa baita eta baserri gehiago baitaude; eta ezkerraldean, baso-erabilera nagusitzen
da.
-

Ibilguen eta ibaiertzen sistema (azaleko urak)

Unitate honetan sartzen dira Deba ibaia, udalerritik igarotzen diren ibaiadarren multzoa eta
horiei dagokien babes-eremua, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPk (isurialde
kantauriarra) ezarritakoarekin bat etorriz. Berorien ingurumen-egoera ez dela berdina hauteman
da.
Deba ibaiak, bere bilakaera historikoan oso arreta gutxirekin tratatu den ibai horrek,
ezinbestekoak ditu ingurumenaren aldetik hobetzeko, leheneratzeko eta berreskuratzeko
jarduketak. Ibaiko uren kalitatea, ibaiertzak (oso aldatuta daude eta ia ez dute zuhaitzestaldurarik) eta ibaiaren morfologia (estaldurak, babesa, kanalizazioak) oso hondatuta daude,
eta, gainera, inguru batzuk uholde-arriskua dute (Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko
Eremua, Deba ibaiak udalerrian egiten duen ibilbidearen herriguneko tartean; hasierako
koordenatuak: X 548099 eta Y 4780009, eta amaierako koordenatuak: X 546993 eta Y
4780790, gutxi gorabehera 1,54 km).
Ibilgu nagusiak baino ingurumen-kalitate hobea dute errekek, batez ere euren erdiko eta goiko
tarteetan, behe muturreko tarte asko lurperatuta baitaude. Tarte puntual batzuetan, zuhaixkek
eta zuhaitzek elkarrekin batera osatzen duten intereseko landare-espezieen multzo bat ere
aurki daiteke (Sagarragan eta Orroagan, batez ere).
Hauxe da irizpide orokorra: uren kontserbazioa sustatzea eta uren kalitatea hobetzea; ibilguak
eta ibaiertzak okupatu eta hondatzea ekiditea; ingurumenaren aldetik zenbait tarte
leheneratzeko eta berritzeko jarduketak sustatzea, halakorik egin daitekeenean; eta arrisku
naturalengatik sor daitezkeen kalteak murriztea.
Faunari dagokionez, aipatzekoa da karramarro autoktonoaren presentzia (Austropotamobius
pallipes) Sagarraga errekan eta, ziur asko, baita beste erreka batzuetan ere; eta ur-zozoarena
(Cinclus cinclus) eta martin arrantzalearena (Alcedo atthis), Deba ibaiaren ibilguan.
-

Landaredi gutxi edo landaredirik ez duten inguruak

Oso unitate homogeneoa da, landaredi gutxi edo landaredirik ez duelako. Eremu horiek hartzen
dituzten edota hartu izan dituzten erabilerek larriki hondatu dute lur horien landaredi-estaldura,
eta, kasu askotan, gainera, guztiz desagertu da. Honako inguru hauek osatzen dute unitatea:
hiri-eremuek, jarduera ekonomikoetarako lurzoruak eta landagune txikiak barne hartuta;
azpiegiturek; lur-betetzeek; bertan behera utzita dagoen harrobiak; zabortegiak; landaredi
erruderal nitrofiloa duten inguruek; herriko parkeek, eta baita kutsatuta egon litezkeen lurzoruek
ere. Eremu horietako batzuk oso degradatuta edota hondatuta daude ingurumenaren aldetik,
eta, beraz, horiek ingurumen aldetik hobetzeko eta leheneratzeko jarduketak sustatzea komeni
da.
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VII.- HAPO-REN ONDORIOAK IKUSKATZEKO PROGRAMA
Planak, plangintza-tresna gisa, errealitatea eraldatzea du xede, eta kudeaketarako borondatea
eskatzen du, pixkana gauzatuz eta proposamenak betez helburuak lortzen joan daitezen.
Testuinguru horretan, garrantzitsutzat jotzen da jarraipen- eta kontrol-lana egitea, SoraluzePlacencia de las Armasko IIT honetan hasieran aurreikusi eta aztertutakoaren eta hori
gauzatzearen ondoriozko azken emaitzaren artean desbideratze esanguratsurik ez dagoela
bermatzeko, batez ere bere garapenean eta berori gauzatzeko jarduketa zehazetan gerta
litezkeen ondorio negatibo posibleak zuzenduz. Plana martxan jartzeak ez du eragin behar
aurreikusi eta onartutakoa ez den ingurumen-inpaktu esanguratsurik, eta, edozein kasutan,
arindu eta zeinu positibokoak indartu behar ditu.
Azterlan honetan zehar aipatu denez, plana tresna dinamikoa da; plangintza-prozesu ororen
berezko ziurgabetasunean bilduta dago, eta inpaktuen ebaluazioa haren ondorioak ezagutu
baino lehen egiten da. Horregatik, proiektu eta obren faseetan, IIT honi aurre egiteko orduan
erabili diren iraunkortasun-irizpide berekin lan egin beharko da, xehetasunen eta zehaztasunen
ikuspuntutik, eta neurriak, kontrol-helburuak edota adierazleak informazio frogagarri horretara
egokitu beharko dira.
Haren helburua, azken batean, plana indarrean dagoen denboran eta ingurumen- eta
iraunkortasun-ikuspegitik, planeko hirigintza-proposamenen zorroztasun eta betetze maila
gainbegiratzea da, alde batetik, eta ingurumen-ebaluazioaren emaitzen zorroztasun eta betetze
maila gainbegiratzea, bestetik.
VII.1.- Kontrol-xedeak
Planak lurraldean proposatu dituen jarduketa guztiak kontrolatu behar ditu Ingurumena
Zaintzeko Programak eta, berariaz, planean aldaketa bat eragin dezakeen edozein lan edo
esku-hartze ekar dezaketen jarduketak. Besteak beste, hauek aipatu behar dira:
- Lurralde osoko aberastasun naturala babestea eta kontserbatzea eta, bereziki, deskribatutako
ingurumen-eremu eta -balioak (lurzorua, airea, landaredia, fauna, ura, ibilguak, ibaiertzak,
paisaia, biztanleria, jarduera ekonomikoa, interes kulturaleko ondasunak, etab.).
- Lurraldearen ingurumen-kalitatea kontserbatzea eta hobetzea, planak eragina izan aurretik
ingurumen-ikuspegitik degradatutako edo hondatutako balioak eta eremuak leheneratzeko eta
hobetzeko interes berezia jarrita (kutsatuta egon litekeen lurzorua, hondatutako ibaiertzak,
inguruko zarata, arkitektura- eta komunikazio-oztopoak, harrobia, zabortegiak, landare
inbaditzaileak, etab.). Era berean, interes berezia jarriko da biztanleen bizi-kalitatean eragina
izango duten proposamenak gauzatzeko ere (plaza publiko berriak, ibaiertzeko pasealekuak,
ibilgailuen eta oinezkoen irisgarritasuna hobetzea, zubi eta igarobide berrien bidez hirigunean
iragazkortasuna hobetzea, etab.).
- Ingurumen-arriskuak kontrolatzea, bereziki: hiriguneko uholde-arriskua eta zarata-arriskua;
hegaletako higadura-arriskuak; hilerri berriko arrisku hidrogeologikoa; kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruen arriskua; eta hondakinak sortzeko arriskua.
- Pertsonak kaleratzean eta horren ondorioz industria-enpresak hustean, hori aurrez
kontrolatzea.
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- Berariaz, modu berezian gainbegiratuko dira landa-lurzoruaren antolamendu-proposamenak,
baliabide naturalak babesteko eta kontserbatzeko eta berorren garapen iraunkorra indartzeko
eta sustatzeko.
- Plan honen egikaritzapen eta garapen egokia kontrolatzea; beraz, plangintzaren baldintza
tekniko guztietan, neurri babesleak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak eta IIT honetako
ingurumena zaintzeko programa jasoko dira. Berariaz azpimarratuko dira, duten garrantziagatik,
bizitegi-izaeraren, jarduera ekonomikoaren, ekipamenduaren, zerbitzuen eta bereziki hiriguneko
mugikortasunaren eta irisgarritasunaren garapenerako antolamendu-proposamenak nahiz
landa-lurzoruaren antolamendu-proposamenak. Proposamen horiek ezinbestekoa eta horren
urria den ondasunaren, hots, etxebizitzaren eskaintza hobetzen dute, garapen ekonomikoari
eusten diote eta berori sendotzen dute, lurraldeko irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzen
dute, eta, oro har, ingurumena zaintzen laguntzen dute, biztanleriaren dinamikan eta egituran,
herritarren bizi-kalitatearen eta ongizatearen hobekuntzan, Deba ibaiaren inguruaren
hurbilketan eta gozamenean, eta soraluzetarrentzako eta bisitarientzako lurraldeak izan
dezakeen proiekzioan eragiten dituzten ondorio guztiak gutxietsi gabe.
- Prebentzio, zuzenketa eta konpentsazioko neurriak hartzen direla bermatzea eta, aldi berean,
euren eraginkortasuna egiaztatzea. Eraginkortasuna behar adinakoa ez bada, kausak zehaztu
eta neurri espezifiko eta zuzenak ezartzea.
- Garapen-planetan, proiektuetan edota lanetan jarduketak kontrolatzea, prebentziozko neurriak
eta neurri zuzentzaileak betearazteko, hirigintzako arauekin bat etorriz.
- IIT honetan aurreikusi ez diren inpaktuak hautematea, eta horiek murrizteko, ezeztatzeko edo
konpentsatzeko hartu beharreko neurri egokiak aurreikustea.
- Ondorioen izaeran (lanaren une honetan, horietako asko probableak direla balioetsi da) nahiz
proposamenen garapenean eta, bereziki, oso bateragarriak ez direnetan edota eragin
ezezagunak izan ditzakeenetan dagoen ziurgabetasun maila kontrolatzea.
Obrako edo eraikuntzako fasean, ingurumen-kontrola egingo da, eta, aldian behin, dagozkien
txostenak egingo dira horretarako zehaztutako epeetan; obran bertan egindako ikuskapenetan
behatutakoa jasoko da beroreitan. Txosten horietan, hartu diren prebentziozko neurriak eta
neurri zuzentzaileak edota konpentsatzaileak idatziko dira, bai eta planean jasota
dagoenarekiko aldaketarik egon den ere; halber, izandako arrakasta maila edota agertu diren
arazoak ere jasoko dira idatziz. Horiek gauzatzerakoan izandako edozein gorabeherak
erregistratuta gelditu behar du (isuriak, lur-jauziak, igorpenak, landaredian edo beste
ingurumen-balio batzuetan sortutako eraginak, etab.). Obra amaitutakoan, bukaerako txosten
bat egin beharko da, eta txosten horretan, kontrol-jarraipenaren barneko hainbat alderdi (arrisku
posibleak, landatutako aleak, erain direnak, etab.) eta erabilera- edo ustiapen-fasean egingo
direnak azpimarratuko dira. Azken fase horretan, aldian behingo azterketak egingo dira,
inguruaren egoera ona egiaztatzeko eta inpaktu berririk ez dela agertu begiratzeko.
VII.2.- Jarraipena
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 51. artikuluaren eta plan eta
programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura arautzen duen urriaren 16ko
211/2012 Dekretuko 16. artikuluaren arabera, honako hauek dira ingurumen-jarraipena egiteko
ardura duten erakundeak:
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- Plan honen sustatzaileak, hau da, hiribildu honetako Udalak, bi urtetik behin igorriko dizkio
Ingurumen Organoari ingurumen-adierazpen estrategikoa edo ingurumen-txosten estrategikoa
betetzeari buruzko jarraipen-txostenak Plana egikaritzen den denboran.
Txosten horiek egiteko, Udalak dagokien erakundeetan bilduko dituzte eskura dituzten datuak,
bikoiztasunak saiheste aldera. Hala, lehendik dauden jarraipen-mekanismoak erabili ahal
izango dira. Zentzu horretan, hainbat erakundek honako alderdi hauei buruz gaitutakoak aipa
daitezke, besteak beste:
- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila airearen kalitatea ebaluatzeko.
- Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila kontsumo publikoko uren kalitatea ebaluatzeko.
- Uraren Euskal Agentzia (URA) uraren kalitatea eta ibilguen egoera kontrolatzeko.
- Debabarrenako Mankomunitatea hiri-hondakinen eta antzekoen kudeaketarako.
- Udala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumenaren eta Obra Hidraulikoen eta
Mugikortasunaren eta Lurralde Antolamenduaren Departamentua eta Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen eta Lurralde Politika Saila hirigintza- eta ingurumen-legezkotasuna babesteko.
Bi urtez behingo txosten horiek honako hauek jaso behar dituzte batik bat:
- Izapidetutako eta izapidetzen ari diren jarduketak.
- Egikaritzen ari diren jarduketak, aintzat hartu beharreko obra bakoitzaren ingurumenbaldintzatzaileei modu berezian erreparatuz, gehitutako prebentziozko neurri eta neurri
zuzentzaile nagusiak, horien eraginkortasuna, neurri gehiago hartu beharrik izan den eta
aurreikusi ez ziren eta prebentziozko beste neurri batzuk edo beste neurri zuzentzaile edo
konpentsatzaile batzuk hartzea eragin duten inpaktuak (negatiboak eta/edo positiboak)
detektatu diren adieraziz.
- Egikaritutako ingurumen-arloko neurriak (lehendik dauden ingurumen-elementuak babestea,
ondare-elementuak barne, baleude, gasak eta partikulak atmosferara isurtzea, soinu-mailak,
hautsaren presentzia esanguratsua, higadura-prozesuak, lur-mugimenduak, hegalezegonkortasunak, hondakinen kudeaketa, isurketak, landare-lurra kentzea-pilatzeaberrerabiltzea, paisaian txertatzea, etab.).
- Egindako kontrolen laburpena.
- Erregistratutako gorabehera nagusiak (isuriak, lur-jausiak, igorpenak, landaredian edo beste
ingurumen-balio batzuetan sortutako eraginak, etab.) eta beste neurri babesle eta/edo
zuzentzaile batzuk ezartzea.
- Planaren egikaritze-mailaren eta ingurumen-ikuspegitik handik ateratzen den guztiaren
balantzea, hala badagokio, Planaren epemugan desbideratzeak edo aurkako egoerak
birbideratzeko aukera emango diona.
- Balio ekologiko handieneko eremuen eta baliabide naturalen kontserbazio-egoera orokorraren
balantzea.
- Aurreikusitako ingurumen-adierazleen jarraipenera hurbiltzea.
- Beste plan batzuek HAPOren ingurumen-helburuen gainean izan ditzaketen ondorio
kaltegarriak eta horien izapidetze-egoera kontuan hartzea.
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Txosten global horiek agerian utziko dute Planak ingurumen- eta jasangarritasun-helburuak
betetzeko duen benetako gaitasuna eta, horrela ez bada, aukera emango du, ahal den heinean,
Planaren kontrakoak diren eta/edo Planarekin bat ez datozen egoerak bere epemugan
birbideratzeko.
Gainera, Udal Zerbitzuek zuzenean egiaztatu beharko dute garapen-planek (plan bereziek),
hirigintzako jarduketa-programek, proiektuek (urbanizaziokoek eta obrakoek) eta xehetasunazterketek eta honako hauek betetzen dituztela:
- HAPOk ezarritako ingurumen-baldintzatzaileak.
- IJTean aurreikusitako prebentziozko neurriak, neurri zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak
txertatzea, orokorrak nahiz espezifikoak.
- Jarraipen Programa txertatzea.
Garapen-tresna bakoitzerako (Plan Bereziak -esaterako, Amillaga eta Olaldea eremuetako
garapenak-, Programak -esaterako, Amillaga, Cañones eta Olaldea eremuetako garapenak-,
Proiektuak -esaterako, Mendizabal biribilguneari eta zubi eta pasabide berriei dagozkienak-),
hirigintza- edo ingurumen-izapidetzearen esparruan edo obra- eta instalazio-lizentzia eman
aurreko esparruan, kasu bakoitzaren arabera, jarraipen-txosten bat egingo da eta, txosten
horretan, ingurumen-baldintzatzaileak betetzen diren edo ez adieraziko da eta, Planak edo
Proiektuak aldaketaren bat izango balu izapidetzen ari den bitartean, beste txosten bat egingo
da.
Hirigintza- eta eraikuntza-obren ingurumen-zaintzaren kasuan, IJTean, Ingurumen Memorian
eta, hala badagokio, garapen-tresna edo -proiektu bakoitzaren ingurumen-baldintzatzaileetan
zehaztutako neurri babesleak, zuzentzaileak eta/edo konpentsatzaileak aplikatzen direla
egiaztatuko da, bai eta neurri horien eraginkortasun-maila ere. Jarraipen-txostenak obren
iraupen-epeetara egokituko dira, hiru hilean behingo kontrolen eta obrak amaitu aurreko
txostenaren kalterik gabe. Neurri zuzentzaile eta/edo babesleen aldaketak edo ez-betetzeak
ikusten badira, gertatutakoa jasotzen duen txostena egingo da eta horren arabera jokatuko da.
Halaber, obren edozein unetan aurreikusitakoak baino inpaktu handiagoak sortzen badira,
beste txosten bat egin beharko da. Eta obra amaitu eta eremua ikuskatu ondoren, azken
txostena egingo da. Txostenean hainbat ingurumen-aldagairen (arrisku posibleak, landatutako
aleak, egindako ereintzak, etab.) kontrola egiteko alderdiei erreparatuko zaie eta erabilera- edo
ustiapen-faseko kontrol-periodikotasuna adieraziko da eremuaren egoera ona eta denborak
aurrera egin ahala inpaktu berririk ez dela izan egiaztatzeko.
Udalak, HAPOren sustatzaile gisa, Planaren garapen-jarduketen ingurumen-jarraipena egiteko
erantzukizuna duen arren, haien sustatzaileei dagokie hartutako neurriak betearaztea,
hirigintza- eta ingurumen-kontrolaren arloan Udalak dituen eskumenen kalterik gabe.
Testuinguru horretan, bikoiztasunak ekiditeko helburuarekin eta, baldin eta udala ziur badago
kontrolatu beharreko ingurumen-aldagaiei buruzko informazioa fidagarria dela, kontrol zuzenen
ordez jarduketa bakoitzaren sustatzaileak egindakoak edo arloan eskumenak dituzten
erakundeek egindakoak kontuan hartu ahal izango dira.
Udalari dagozkion jarraipen- eta gainbegiratze-zereginak Udal Zerbitzu Teknikoek hartuko
dituzte beraien eguneroko jardunean.
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Hala, gainbegiratze-programa udal-aurrekontuaren barruan egin ahal izango da, a priori
aparteko beste inbertsiorik aurreikusi gabe eta beste erakunde batzuei eta, bereziki, organo
nagusiari eta ingurumen-organoari dagokienaren kalterik gabe.
VII.3.- Ingurumen-adierazleak
Plan honek honako xede hau ere badu: ingurumena babesteko helburuak eta garapen
iraunkorraren helburua udalerrian txertatzeko konpromisoa neurtzeko, ondoren zehaztutako
ingurumen-adierazleak erabiltzea.
Planak ingurumenean izan ditzakeen eraginak ezagutzeko erabilitako estrategia berean
oinarritzen da jarraipen-planteamendua, eta beraz, funtsezkotzat jotzen da adierazleak
erabiltzea; baina bada desberdintasun bat: IIT honetako eraginak edo inpaktuak ebaluatzeko
erabilitakoak aurreikusitako balioetan oinarritzen dira, aurrera begira lortutako balioetan; eta
eraginen jarraipenean egindako neurketa guztiak, berriz, benetako balioetan oinarritzen dira.
Planaren eraginen jarraipena egiterakoan adierazleak erabiltzeak neurri zehatz eta jakin batzuk
hartzeko aukera ematen du, datuen edo emaitzen interpretazioak gomendatzen duen heinean,
eta planaren ingurumen-, hirigintza- eta iraunkortasun-helburuak betetzen direla ziurtatzeko
aukera ere ematen du. Horretarako, ahal den neurrian, ingurumen-ebaluazioa egiterakoan
inpaktuak identifikatu eta balioetsi direnean erabilitakoetatik hurbil dagoen adierazle-sistema bat
erabiltzen saiatu gara, eta planaren helbururen bat neurtzeko praktikoak izan daitezkeen beste
adierazle batzuk ere erabili dira, lortzeko eta kontrolatzeko nahiko errazak direnak.
Iraunkortasunarekin lotutako adierazleek alderdi soziala eta ekonomikoa nahiz ingurumenalderdia hartzen dituzte, Iraunkortasuna lortzeko Europako Hirien Gutunean (Alborgeko
Gutuna) ezarritako iraunkortasunaren printzipio gidariak kontuan hartuz. Adierazle horiek, alde
batetik, planak berak neurtu ahal izango ditu, planaren aurreko, planaren garapeneko eta
amaierako errealitatea konparatzeko, eta, bestetik, baita udalerri honetako Tokiko Agenda
21eko prozesuek ere, jarraipen- eta kontrol- adierazleak direlako.
Adierazle horiek kalkulatzeko, modu bereziak daude: aldagai kuantitatiboa, aldagai kualitatiboa,
aldagai baten funtzioa edo aldagaia, bere horretan.
Hiriguneko ingurumen-kalitatea (HIK).
• HIK1. Airearen kalitatea hirigunean, HAPOren aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.
Iturria: Eustat.
Airearen kalitate-mailen mapa, udalerrika kalkulatuta. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Plangintza eta Etxebizitza Saila.
2017. urtea (otsailak 1): kalkulatutako eguneko balioak: NO²-renak 53.04 µg/m3 eta PM10renak 15.55 µg/m3, hau da, aire-kalitate ona eta oso ona.
• HIK2. Soinu-kalitatea (%).213/2012 Dekretuak, urriaren 16koak, Euskal Autonomia
Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzkoak, ezarritako kalitate-helburuak baino soinu maila
handiagoa jasaten duen biztanle kopurua. Iturria: udala, HAPOren azterketa akustikoa oinarri
hartuta.
•
HIK3. Inpaktu akustikoa murrizteko jarduketa kopurua edo prebentziozko neurrien edota
neurri aringarrien kopurua (oztopo akustikoak, zarata murrizteko zoladurak, bakarlekuak,
erabileren kontrola, etab.), HAPO amaitutakoan. Iturria: udala.
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•
HIK4. Sistema orokorren maila duten titularitate publikoko espazio libreen azalera guztira
(parkeak eta berdeguneak) biztanleekiko (m²/biz), HAPO aurretik (5,65 m²/biz.) eta berori
amaitu ondoren (6,62 m²/biz. aurreikusten da, planaren denbora-mugan).
Uren kalitatea (UK)
•

UK1. Deba ibaiko uren kalitatea, EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipen-sarearen
adierazleak oinarri hartuta, plana garatu aurretik eta ondoren.
Iturria: EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipen-sarea. Urteko emaitzen txostena.
Uraren Euskal Agentzia (URA). Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu
Saila.
2015. urtea. Deba-C, DEB348 Estazioko masaren potentzial ekologikoaren diagnostikoaren
laburpena.

ADIERAZLEAK
Makroornogabeak
Fitobentoak
Arrain-fauna
Egoera biologikoa
Fisikokimikoa
Hidromorfologia
Potentzial ekologikoa

2011
Ona
Ona
Eskasa
Moderatua
< Ona
< Oso ona
Moderatua

2015
Oso ona
Ona
Eskasa
Moderatua
Ona
< Oso ona
Moderatua

•

UK2. Udalerriko ur-eskaria guztira (altako hornidura), biztanleko eta eguneko (l/biztanle/egun),
planaren aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, 149,99 l/biztanle/egun.

•

UK3. Banaketa sareko galerak, uraren eskari osoaren ehuneko gisa (eskari osoaren gaineko
%). Iturria: udala.

•

UK4. Ingurumen Baimen Bateratua duten enpresa kopurua, planaren aurretik eta plana amaitu
ondoren. Iturria: Eusko Jaurlaritza.
2013an, Galvanizados Arrate S.A. enpresa dago.

•

UK5. Kontsumoko uraren osasun-kalifikazioa. Iturria: Osakidetza.
2015. urtean, aski ona da (3 balioa).
Lurzoruaren erabilera iraunkorra (LEI)
• LEI1. Lurzoruaren artifizializazioaren intentsitatea (%).Bizitegi-erabilerek, jarduera
ekonomikoek, azpiegiturek eta ekipamenduek hartzen duten azalera, udalerria guztira hartuta,
HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala. Artifizializatutako lurzorua (hirigunea) 398.333
2
2
m -koa da, eta planaren denbora-mugan, 376.514 m -ra murriztuko dela aurreikusten da (% 5
baino gehiago murriztuko da).
• LEI2. Lurzoruaren erabileraren intentsitatea, biztanleko dagoen bizitegi-izaerako
lurzoruaren arabera, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: udala. Hektarea bakoitzeko 290
biztanle inguruko zifra proposatzen da aurrera begira; beraz, dentsitate altua da, baina
bidezkoa eta egokia.
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Biodibertsitatea (BI)
• BI1. Lurzoru hiritarrezinean babes bereziko gisa kalifikatuta dagoen lurzorua (%), HAPO
aurretik eta berori onartu ondoren. Gaur egun, berariaz babes berezia duen azalerak 210
hektarea ditu xede, eta planean, babes berezi hori gaur egungo azaleraren bikoitza baino
handiagoa izango den azalerara zabaltzea aurreikusten da: 450 hektarea.
• BI2. Zuhaitz autoktonoen baso-azaleraren eta espezie aloktonoen baso-sailei dagokienaren
arteko lotura, HAPO aurretik eta amaitu ondoren.
2013. urtean, zuhaitz-azalera guztiaren % 22,7 espezie autoktonoei zegokien, eta gainerako
% 77,3 koniferoei.
Baliabideak (Energia) (BE)
• BE1. Instalatutako potentzia fotovoltaikoa (Kw 10.000 biztanleko), HAPOren aurretik, HAPO
gauzatu bitartean eta HAPO amaitu ondoren. Iturria: udala.
2015. urtean: 57,81
• BE2. Instalatutako potentzia eolikoa (Kw 10.000 biztanleko), HAPOren aurretik, HAPO
gauzatu bitartean eta HAPO amaitu ondoren. Iturria: udala.
2015. urtean: 1,01
• BE3. Instalatutako potentzia hidraulikoa (Kw 10.000 biztanleko), HAPOren aurretik, HAPO
gauzatu bitartean eta HAPO amaitu ondoren. Iturria: udala.
2015. urtean: 1014,20
• BE4. Instalatutako eguzki-azalera termikoa (m2 10.000 biztanleko), HAPOren aurretik,
HAPO gauzatu bitartean eta HAPO amaitu ondoren. Iturria: udala.
2015. urtean: 8,36
• BE5. Udalerriko energia-kontsumoaren ehunekoa (%), energia berriztagarriei dagokiena,
HAPO aurretik, bitartean eta amaitu ondoren. Iturria: udala.
• BE6. Energia-eraginkortasunaren egiaztagiria duten eraikinen edota eraikin-unitateen
kopurua, HAPO aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat eta Eusko Jaurlaritza.
2013. urtean, ez zegoen bat ere.
• BE7. Bideak eta udal-instalazioak argiztatzeari dagokionez, udalerriaren elektrizitatekontsumoa (kwh/urte), HAPO aurretik, bitartean eta berori amaitu ondoren. Iturria: udala.
• BE8. Udalerriaren urteko elektrizitate-kontsumoa
garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, biztanleko 5.128,53 kwh-koa zen.

(kwh/biztanle),

HAPO

aurretik,

• BE9. Urteko elektrizitate-kontsumo ez-industriala
garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, biztanleko 1.880,77 kwh-koa zen.

(kwh/biztanle),

HAPO

aurretik,

• BE10. Udalerriaren urteko elektrizitate-kontsumoa (kwh/biztanle), HAPO aurretik, eta
bitartean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, biztanleko 3.247,76 kwh-koa zen.

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

-38-

Hondakinak (HO)
•
HO1. Sortzen diren hiri-hondakinak (kg/biz/egun), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren. Iturria: Debabarrenako mankomunitatea.
2009. urtean, urteko eta biztanleko 385,64 kg-koa zen.
•
HO2. Gaikako bilketaren ehunekoa (%), HAPOren aurretik, HAPO gauzatu bitartean eta
HAPO amaitu ondoren. Iturria: Debabarrenako mankomunitatea.
2014an % 36,51koa zen.
Arriskuak (AR)
•
AR1. Hegal-mugimenduen kopurua (lerratzeak, lur-jauziak, etab.) eta horien
egonkortasuna kontrolatzeko esku-hartzeak, HAPOren garapenean eta amaitu ondoren. Iturria:
udala.
• AR2. Kutsatuta egon daitekeen lurzorua (areak) HAPOren aurretik, eta HAPO amaitu
ondoren berreskuratu edota ikertu direnen ehunekoa (%).Iturria: udala.
2013. urtean, lurzoru horiek 125.388,3 areako azalera dute.
• AR3. Uholde-arriskua duten hiri-erabilerako udalerriko lurren azalera (m²), HAPO aurretik
eta berori amaitu ondoren. Emandako IV.4. planoarekin, abiapuntuko egoerari dagokionarekin,
alderatuta, 500 urteko birgertatze-aldirako planak hirigunean uholde-orbana nabarmen
murrizteko aukera emango lukeela ikusten da.
Biztanleria (BIZ)
•

BIZ1. Biztanleriaren hazkunde-tasa (%), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.
Iturria: IZFE eta INE.
2011-2016 epean, urteko % -0,66koa izan da.

•

BIZ2. Hazkunde begetatiboaren tasa (‰), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren.
Iturria: Eustat eta IZFE.
2015. urtean, ‰ -1,27koa izan zen, eta 2013. urtean, ‰ -1,8ekoa.

•

BIZ3. Migrazio-saldoa (pertsona kopurua), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren. Iturria: Eustat eta IZFE.
2001-20012 epean, urteko 10,1 pertsonakoa izan da, eta, epe berean, urteko -22,6
pertsonakoa izan da barneko migrazio-saldoa.
2015ean, -12 pertsonakoa izan zen, eta barneko migrazio-saldoa -66 pertsonakoa izan
zen.

•

BIZ4. Zahartze-indizea (%), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: IZFE.
2015. urtean, % 166,4koa izan da.

•

BIZ5. Espainiatik kanpo jaiotako biztanleria (%), planaren aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren. Iturria: udala.
2016. urtean, biztanleria osoaren % 9,43 da.
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Ekonomia (E)
•

E6. Langabezia-tasa (%), planaren aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria:
Lanbide.
2017ko urtarrilan, langabezia-tasa % 16,3koa dan; % 15,3 gizonezkoetan, eta % 17,5
emakumezkoetan.

•

E7. Mikroenpresen ehunekoa (0-9 enplegu), enpresa guztiekiko eta horiek sortzen duten
enplegu endogenoarekiko (%), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria:
Eustat.
2015. urtean, enpresa guztien % 90,4ek 10 langile baino gutxiago zituzten, eta enplegu
endogenoaren % 40,7 sortzen zuten.

•

E8.
Industria-establezimenduen
batez
besteko
tamaina
(enplegua/industriaestablezimendua), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, industria-establezimenduko 12,1 enplegukoa zen.

•

E9. Udalerriko BPGd biztanle bakoitzeko (euro), HAPO aurretik, garapenean eta amaitu
ondoren. Iturria: Eustat.
2013. urtean, 21.939 eurokoa zen.

•

E10. Oinarrizko Errenta jasotzen duten bizikidetza-unitateak (biztanleen ‰), HAPOren
aurretik, garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: Eustat.
2015. urtean, ‰ 33,2koa zen.

Mugikortasuna eta irisgarritasuna (MI)
•
MI1. Bizikleta-bide egituratzailearen edota orokorraren luzera, bidegorriena (km), HAPO
aurretik eta amaitu ondoren. Iturria: Udalmap (Eusko Jaurlaritza) eta udala. Gaur egungo
ibilbideak 1.700 m inguru ditu, eta 3.400 m gehiago luzatzea aurreikusten da (% 200).
•
MI2. Oinezkoen bide egituratzailearen edota orokorraren luzera (m edo km), HAPOren
garapena amaitu ondoren. Iturria: udala.
•
MI3. Hirigintzako arkitektura-oztopoak, oztopo naturalak edota beste edozein izaeratako
oztopoak kentzeko edo gutxitzeko jarduketen kopurua, HAPOren garapena amaitu ondoren.
Iturria: udala.
- Interes kulturaleko elementuak (IKE)
•
IKE1. Alde zaharrean eraikinak edota etxebizitzak leheneratzeko lizentzia kopurua,
HAPOren garapenean eta amaitu ondoren. Iturria: udala.
•
IKE2. Interes kulturaleko elementuak edo ondare historikoko elementuak leheneratzeko,
birgaitzeko edota berritzeko jarduketen kopurua, HAPOren garapena amaitu ondoren. Iturria:
udala.
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VIII.- INGURUMENEAN IZAN DITZAKEEN ERAGIN ESANGURATSUAK
VIII.1.-

PLANEKO PROPOSAMENEN ETA JARDUKETEN ERAGIN ESANGURATSUAK
IDENTIFIKATZEKO ETA BALIOESTEKO INGURUMEN-IRIZPIDEAK

Inpaktu hitza gizakiaren ekintzaren ondorioz ingurua aldatzearekin lotzen da, eta ingurumenfaktoreetako batean edo aldatutako faktorearen balioan edota ingurumen-sisteman gertatzen
den aldaketa baten bidez adierazten da.
Ingurumen-faktore baten gainean jarduera baten ekintzak duen eraginak identifikatzen du
ingurumen-inpaktua, eta bi elementu horiek, hots, ekintzak eta faktoreak, esplizituak izan behar
dute. Inpaktua jasan dezaketen ingurune-faktoretzat planak modu esanguratsuan eragin
diezaiekeen inguruneko elementuak, ezaugarriak eta prozesuak hartzen dira. Ekintzaren
kasuan, ingurumen-inpaktu bat definitzen duen kausa-efektu erlazioan esku hartzen duen
alderdi aktiboa izango litzateke.
Aldaketa-eragile bategatik eragina jasango lukeen edo jasan ahal izango lukeen inguruneko
elementua da ingurumen-adierazlea, eta berorri esker, plan edo proiektu zehatz baten ondorioz
gertatzen diren eraldaketa kopurua balioets daiteke. Horregatik, ingurumen-inpaktuaren
adierazlea “ingurumen-inpaktu baten adierazpen neurgarri” gisa definituko litzateke.
Planari atxikitako inpaktuak delako lurralde horren okupazioarekin eta eraldaketarekin lotuta
daude zuzen-zuzenean, eta eraginak gero eta garrantzitsuagoak izango dira, okupazio hori
lurralde horrek duen harrera-gaitasunetik aldentzen doan heinean. Baina plan honen eraginak
ez dira soilik negatiboak, lurraldean eragin positiboak izango dituzten jarduketak ere
proposatuko dira, eta horiek biztanleen bizi-kalitatean eta, bereziki, ingurumenaren kalitatean
eragingo dute.
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten honek −IIT− helburu duen lurraldea SoraluzePlacencia las Armasko udalerria da, eta, zehazki, bizitegien antolamendurako proposamenen,
jarduera ekonomikoen, ekipamenduen eta zerbitzuen, mugikortasunaren, irisgarritasunaren eta
landa-lurzoruaren eta Deba ibaiaren antolamenduaren proposamenen bidez planak modu
zuzenagoan eragiten dieten eremuak.
IIT honetako atal hau lantzeko, ingurumen-faktore eta -adierazle batzuk identifikatu dira aurrez,
garapen-proposamenak dituzten eremuek jasango duten aldaketaren neurria eta eragina
balioesteko, ekosistemako elementu bakoitza kontuan hartuta. Aipatutako adierazle horiek
aukeratzea ez da lan erraza izan, eremu bakoitzean bat egiten duten askotariko ziurgabetasuniturriengatik, eta, batez ere, plangintzaren maila honetan dagoen informazio eta zehaztasun
mailagatik (berorren eraginaren ebaluazioa, behin betiko onarpenaren fasearen, eta, jakina,
proiektuaren fasearen aurretiazko informazioa oinarri hartuta); alderdi horrek eragina izan du,
baita ere, inpaktuaren izaera balioesteko eta berori kalifikatzeko orduan. Badakigu kasu
batzuetan balioespen egokirik ez dugula izango ondorengo faseetara iritsi arte, hots,
antolamenduak, mugak, geometriak eta beste alderdi batzuk zehazten diren arte.
Ez da ahaztu behar planen barneko ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
estrategikoan, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari dagokionez, gerta daitezkeen
inpaktu kopuru handienarekin lan egiten dela (askotariko arrisku maila dutenak), eta horien
bukaerako neurria ezagutzea sarritan zailagoa dela, lehen aipatutako zehaztapen
mailarengatik. Inpaktua gertatuko dela ziurtatzeko ezintasuna dakar horrek, eta baita berorren
probabilitatea kalkulatzeko zailtasuna ere –arrisku- eta zalantza-egoerak–. Desberdinak dira
biak: lehengo kasuan, kalteak edo onurak dakartzaten gertaera posibleak baina ziurtaezinak
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sartzen dira, zehaztasun edo probabilitate handiagoa edo txikiagoa dutenak; eta bigarren
kasuan, berriz, ez da ezagutzen efektu posible baten probabilitatea. Proiektuen IIAren kasuan,
bereizitako inpaktuak ziurtasun osoz edo probabilitate handiarekin gertatzen dira (ziurtasunegoerak, arrisku handikoak).
Adierazle eta faktore horiek, modu orokorrean eta lanaren eskala eta une honetan,
ingurumenaren eta inguru sozioekonomikoaren gaineko inpaktuak balioesteko aukera eman
digute; biak ez daude bereizita, eta kasu batzuetan, baztertu egin da adierazle gehiago sartzea,
kaltea garrantzitsua ez dela ulertu delako edo adierazle hori sartzeak bereizitako balioespenik
ematen ez duelako eta, gainera, azterlanari argitasuna kentzen diolako.
Esandakoa kontuan hartuta, hauek dira, aztertutako inguruaren ezaugarrien eta garatu
beharreko jarduketen arabera, aukeratu diren inpaktu-faktoreak eta -adierazleak:

-

Atmosfera. Airearen kalitatea.
Geologia eta geomorfologia. Interes geologikoa duten eremuak eta guneak; erliebearen
formak; higadura-prozesuak eta -arriskuak eta hondakin-sorkuntza.
Azaleko hidrologia eta hidrogeologia. Ibai-ibilgua; azaleko uraren kalitatea; uholdearriskua murriztea; eta akuiferoak betetzea eta eraldatzea.
Lurzorua. Landu gabeko lurzorua galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa);
gaitasun agrologiko handiko lurzorua; eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten
lurzoruak.
Landaredia. Landaredia kentzea.
Fauna. Fauna eta konektibitate ekologikoa.
Paisaia. Paisaiaren hauskortasuna.
Biztanleria. Hautsa, eragozpenak eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina; eta
bizilekuz aldatu beharreko biztanleria.
Ingurune ekonomikoa. Nekazaritza-sektorea; hustutako industria-enpresak; industriaenpresak birkokatzea.
Espazio libreak eta zuzkiduretarako espazioak. Espazio librea (plaza); ibaiertzeko espazio
publikoa; aisialdirako eta jolaserako espazio publikoa; eta zuzkidura-lurzorua.
Mugikortasuna, irisgarritasuna eta zerbitzuen azpiegiturak. Aparkalekuak; irisgarritasuna
hirigunean; kanpoko sarbideen azpiegitura; eta zerbitzuen azpiegiturak.
Interes kulturaleko elementuak. Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio
arkeologikoko guneak.
Hirigintza-plangintza. Lurzoruaren hirigintza-sailkapena.

VIII.2.-

PROPOSAMENEN INGURUMEN-ERAGINAK ETA BALIOESPENA

Udalerri osoa eta eragina jasan dezaketen eremuen ingurumen-ezaugarriak aztertu eta
diagnostikatu ondoren –sakon aztertutako eta hausnartutako lanaren emaitza−, HAPO honek
hirigintzako nahiz nekazaritzako erabilerak har ditzaketen eremuetan izan ditzakeen eraginak
aztertzera jo da, lurraldean planteatzen dituen proposamenak oinarri hartuta. Horrez gain,
lurralde osoaren antolamendu integralerako proposamen bateratua da, iraunkortasun-irizpideak
dituena. Eta horiek ebaluatzeko, ingurumen-faktore baten edo batzuen egoera alda dezaketen
proposamenak identifikatu dira, eta aldaketa horren izaera zein den eta ingurumen-kalitatean
zer inplikazio dituen aztertu da; ondoren, ingurumen-kalitatean gertatuko den aldaketa eta
aztertutako eremu horretan eta lurralde osoan izango duen eragina ere balioetsi da.
Azkenik, azpimarratu nahi da ingurumen-eraginak identifikatzeko, kuantifikatzeko,
ezaugarritzeko eta balioesteko orduan, abenduaren 9ko 21/2013 Legean, ingurumenebaluazioari buruzkoan, definituta dauden kontzeptu teknikoak erabili direla. Helburu
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horretarako, horiek negatiboak edo positiboak diren zehaztuko da; ezaugarrien arabera, berriz,
zuzenekoak, zeharkakoak, sinpleak, metagarriak, sinergikoak, iraunkorrak, aldi baterakoak,
itzulgarriak, itzulezinak, leheneragarriak, leheneraezinak, aldizkakoak, irregularrak, jarraituak
eta etenak diren zehaztuko da; eta bateragarri, moderatu, larri eta kritiko gisa balioetsiko dira.
Ondoren, HAPO honen proposamenen ingurumen-eraginak balioetsiko dira, IIT honetako IV.
atalean adierazitakoa oinarri hartuta.
1.- Deba ibaiaren antolamendurako proposamenak.
2.- Bizitegi-izaerako lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
2.1. Kanoiak.
2.2. Olaldea.
2.3. Txurruka.
3.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak: Amillaga.
4.- Ekipamendu eta zerbitzuetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
4.1. Hilerri berria.
4.2. Aisialdiko baratzeak.
5.-

Antolamendurako
biribilgunea.

proposamenak

mugikortasunaren

arloan:

Irukurutzetako

6.- Lurzoruaren antolamendurako beste proposamen batzuk hirigunean:
7.- Beste proposamen orokor batzuk mugikortasunaren eta irisgarritasunaren arloan.
8.- Proposamen orokorrak zerbitzuen azpiegituren arloan.
9.- Landa-lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
1.- Deba ibaiaren antolamendurako proposamenak
Elementu horri dagokionez, HAPO honen proposamena ibaia udalerriaren ardatz bihurtzea da,
eta hiri-ingurunean eta zehazki hirigunean txertatzea, hiria ibaira “irekiz” biztanleek goza
dezaten. Aldi berean, ingurumena hobetzeko jarduketak planteatu dira, inguru hori hondatuta
eta aldatuta baitago, eta uholde-arriskua kontrolatzeko jarduketak ere planteatu dira.
Horretarako, askotariko irismena duten jarduketak planteatu dira, ibaiko uren kalitatearekin eta
ibaiaren ibilbideak berorren ertzetako eraikinekin duen loturarekin, uholde-arriskua
murriztearekin eta ibaiertzetako eta ibarretako zenbait tarte leheneratzearekin, birgaitzearekin
edota ingurumen aldetik hobetzearekin lotuta. Eta hori guztia domeinu publiko hidraulikoa eta
zortasun-eremuak eta polizia-eremuak errespetatuz egingo da, indarrean dagoen legediak eta
planek eta kasu bakoitzerako Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak ezarritakoa betez.
Hirigunean ibaia irekitzeko prozesuan, hauek dira garrantzitsuenak: Deba ibaira irekita egongo
diren bi plaza berri sortzeko proposamena (Kanoiak eta Olaldea); bi horiekin batera, gaur
egungo Erregetxeko aparkalekua ere plaza gisa egokitzea, Plaza Zaharrean jarraipena emanez
eta behar den eraisketa egin eta berori ibaira irekiz; ibaiaren bi ertzetan, ibaiertzeko
pasealekuei jarraipena ematea (Olaldea, Txurruka, erdiko eremuaren eskuin ertza); eta Olean,
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ibaiaren eskuineko ertzean, ibai-parke bat sortzea, udalak jada abian dituen eraiste-lanak
amaitu ondoren (eraikin bat soilik falta da eraisteko). Azken espazio horrekin lotuta, Deba
ibaiaren ekosistema berreskuratzeko prozesuari garrantzia ematea proposatu da, ibaiko uren
kalitatea hobetuz, eta era horretara, gainera, epe ertainera edo luzera, Olearen hego-ekialdera
dagoen eremua hirigune ondoko bainu-eremu gisa egokitu ahal izango litzateke, duela urte
asko zegoen bezalaxe. Esku-hartze horiek hirigunean espazio libreak antolatzea dute xede,
argia eta eguzkia bilatuz, lurraldea laiotza baita berez, udalerria kokatuta dagoen bailaren
ezaugarriengatik.
Hirigunean dauden ertzak hobetuko dira, duten egoera ikusita tratamendu zaila badute ere,
horretarako aukera ematen duten inguruetan lehendik dauden eraikinak eraitsi eta eraikin
berriak ibaiaren ibilgutik atzera eraman ondoren.
Hobekuntza hidraulikorako proposamenek honako hauek biltzen dituzte: ibai-ibilguan bertan
bermatuta dauden elementuak eraistea (bi igarobide eta zubi bat), eta horien ordez igarobide
berri bat (Atxuritik Santa Anara) eta bi zubi berri (Gabolats eta Baltegieta) egitea, estriburik eta
tarteko zutaberik gabe; aldi berean, Igeretako eta Olabarrenako presak beheratzea planteatzen
da, jada beheratuta dagoen Oleako presatik beherako uretan, horrek, gainera, arrainen
pasabidea errazten baitu eta ibaiaren balio ekologikoa berreskuratzeko neurriak sustatzen
baititu.
Ingurumen aldetik hobetzeko, leheneratzeko eta berreskuratzeko proposamenak planteatu dira
Deba ibaiak udalerritik igarotzean egiten duen ibilbide osoaren ibarrean eta ertzetan, betiere
hori egin daitekeen eremuetan; eta kanalizatu gabeko tarteetan eta arazo hidraulikoak
dituztelako esku-hartzea beharrezkoa den tarteetan, orain arte erabili izan direnak baino teknika
arinagoak erabiliko dira, horren oldarkorrak ez direnak (ingeniaritza biologikoko teknika
bigunak...). Oro har, lehentasuna emango zaio ibaiertzeko espezieak sartzeari eta espezie
inbaditzaileak kentzeari, bereziki, berreskuratzeko aukera handiena duten eremuetan, ibaiak
udalerritik igarotzean egiten duen ibilbidean ibaiaren gaitasun biologikoa berreskuratzeko
estrategia bat ezartzeko asmoz (Uhaska ingurua, adibidez; bertan, hiri-erabilerak ezartzea
baztertu da).
Horregatik guztiagatik, HAPOk Deba ibaiaren inguruan izan ditzakeen eragin esanguratsuak
POSITIBOTZAT jotzen dira, elementu natural horren hainbat alderditan (ertzak, ibaialdeak,
uraren kalitatea, uholdeen arazoa, etab.) modu onuragarrian eragiten baitu. Eraisketa-lan
zehatzekin eta obrekin lotuta hiriguneko ingurumenaren kalitateak eta ibaiko uren kalitateak
jasan ditzaketen eragin negatibo batzuk ez dira esanguratsutzat hartzen jarduketa multzo
honen barnean; dena den, proiektuen eta obren faseetan kontuan hartu beharreko jardunbide
egokietarako neurriak proposatuko dira.
2.- Bizitegi-izaerako lurzoruaren antolamendurako proposamenak
2.1. KANOIAK
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen inmisio maila
handiagotu egingo baita, eraitsi behar diren eraikinen eta hegalean aparkalekuen eraikina
altxatzeko egin behar den indusketaren ondorioz; eta horri ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak,
makineria, etab.) handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio (karbono
monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.).
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Era berean, kokalekuaren ezaugarri topografikoak ez dira sakabanatzearen aldekoak, lurralde
hori bailara estu batean kokatuta baitago, mendiz inguratuta.
Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa
sailkatuko litzateke.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez, bereziki bizitegi-izaerako erabilerei,
ekipamendu-erabilerei eta aparkaleku-erabilerei dagokienez, gaur egungo egoerarekin
alderatuta, ez da balioetsi gehikuntza esanguratsurik izango dutenik.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Proposamenak ez dio eragingo interes
geologiko ezaguna duen inolako gune edo eremuri, eta, beraz, inpakturik ez dela egongo
balioetsi da.
Erliebearen formak. Eremu honen topografiak ez du aldaketa handirik jasango abiapuntuan
duenarekin alderatuta. Aparkalekuen eraikin berria altxatzeko behe-hegaleko eremu batek
jasango duen eragin txikia aipatu behar da soilik (ebakidura bertikala duen horma); hala ere, ez
da pentsatzen eragin esanguratsurik izango duenik, ingurabideak, gaur egungo eraikinak eta
udalerrira sartzeko bideak jada eragiten baitiote hegalari.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. San Martzialeko hegalak dagokion horma bertikala
egiterakoan jasango duen eragin txiki horrek higadura-prozesu eta -arriskuak gehituko ditu ziur
asko, hegal-ingurua baita. Lanaren une honetan esku artean dugun informazioak higaduraprozesu arinak identifikatu ditu hegal horretan; dena den, obrak hasi aurretik egin beharreko
azterketa geoteknikoak zehaztuko du benetako arriskua, eta baita ezarri beharreko prebentzioneurriak eta neurri zuzentzaileak ere.
Une honetan, inpaktua negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulezina eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikin bat husteak eta beste hiru
eraisteak sortuko dituztenak, bai eta hegalaren indusketak (aparkaleku-eraikin berria) eta egin
behar den obra berriak (etxebizitzak eta aparkalekuak) sortuko dituztenak ere. Kontuan hartu
behar da beste mota bateko hondakinak ere egon daitezkeela, iraganean ezarri ziren
jarduerekin lotutakoak (hondakin arriskutsuak). Dena den, hondakin guztiak (hondakin geldoak,
hiri-hondakinak edota, halakorik bada, arriskutsuak) gai honen inguruan indarrean dagoen
legediari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik guztiagatik, leku horietako eragina
negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria
izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, kontuan hartu behar dira etxebizitzetan biziko
diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak; hala ere, aurretik dauden zerbitzuek
erantzuna ematen diete hondakin horiei jada, etxebizitza berriak aurreikusten badira ere, ez
baita biztanleen gorakadarik espero, udalerriaren antolamendurako hipotesietan jasota
dagoenaren arabera. Zentzu horretan, eragina negatiboa, zeharkakoa, metagarria, epe ertain
eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
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- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Jarduketa-proposamenak ez du jasotzen eragin berririk Deba ibaiaren ibilguari
dagokionez (ibilbidearen zati hori bideratuta dago, eta gaur egun dagoen horma mantenduko
da).
Azaleko uraren kalitatea. Gerta daiteke obren fasean obretatik datozen solido esekien kopurua
handitzea, eta horrek eragina izan dezake Deba ibaiko uren kalitatean, eremutik oso gertu
baitago. Eraikin batzuk husteko eta eraisteko unean dago arrisku handiena, eta baita ibaiaren
ibilbidearen paraleloan egin behar diren eraikinetan egingo diren lanen unean ere. Beraz, sor
daitekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulgarria, leheneragarria eta etena izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko
litzateke. Ustiapen-fasean, ez da eragin esanguratsurik izango.
Uholde-arriskua murriztea. EAEko barneko arroei dagozkien Uholde Arrisku eta Kalteginen
Mapek, Uraren Euskal Agentziak (URA) 2013ko ekainean egindakoek, Uholde Arrisku
Potentzial Esanguratsuko Eremu bat identifikatu dute Deba ibaiak udalerri honetan egiten duen
ibilbidearen zati batean; ES017-GIP-DEB06 kodea du (hasierako koordenatuak: X 548099 eta
Y 4780009 eta amaierako koordenatuak: X 546993 eta Y 4780790). 1,54 km inguruko eremu
hori Keixeta errekarekin bat egiten duen puntutik Sagarragarekin elkartu arte doa (9,7 Ha
inguru), eta, beraz, Kanoien eremua barnean hartzen du. HAPOren berrikuspenaren ildo
honetan, Deba ibaiaren gainean dauden elementu batzuk eraisteko proposamenak (bi igarobide
eta zubi bat) eta horiek beste batzuez ordezteko (bi zubi eta igarobide bat ibilguan bermatu
gabe) proposamenak nahiz zenbait petril eraikitzeko eta mendebaldean errepidearen sestra
igotzeko aurreikusitako proposamenak uholde-arriskua murrizten dute, eta, beraz, eragina
positiboa, zeharkakoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Lurralde honetan, ia ez dago lurzoru alubialak dituen
eremurik (ertzetako inguruak), eta gogoratu horrelako luzoruekin normalean akuifero detritikoak
deritzenak lotzen direla (oro har, finkatu gabeak, pikor arteko porositatea dutenak, anisotropia
handikoak eta azalera topografikotik gertuko maila piezometrikoa dutenak); hala ere, lur azpiak
eragina jasango du (hegalaren indusketa), eraitsi beharreko atzeko pabiloiaren ekialdean gaur
egun dagoen iturritik oso gertu dagoen eremuan. Alderdi hori kontuan hartuko da eremuaren
urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiterakoan, zehazki, dagokion azterketa geoteknikoa
egiterakoan.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Jarduketaproposamenak jada lurzoruak artifizializatuta dauden eremua du xede bereziki; hegalak jasango
du eragin txiki bat, eta horiek desagertzea ekarriko du. Horregatik, eragina negatiboa,
zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina, leheneragarria eta jarraitua
izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Ez dago eragin esanguratsurik.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak. IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituen kokapen bat dago eremu horretan.
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Horrelako guneen kokapena zehazteko orduan eta lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutako
garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, xedatzen duena betez, ezinbestekoa da dagokion
esplorazio-azterketa egitea, erabilera aldatu aurretik lurzoruaren kalitatea benetan ezagutzeko
eta kontrolatzeko.
Ezinbestekoa izango da ikerketa hori egitea, aipatutako legeak xedatutakoaren arabera
lurzorua kutsatutzat, eraldatutzat edo, hala dagokionean, ez eraldatutzat jotzeko eta haren
gainean jarduteko. Ildo horretan, planak mota horretako lurzoruetan duen eragina positiboa,
zuzenekoa, epe labur eta ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Kontuan hartu beharreko inguru bakarra hegoaldeko muturrean kokatuta
dagoen hegalaren zati txiki bat da. IIT honen testuinguruan landarediari buruz egindako
azterketak, Aurrerapenean egindakoa baino eskala handiagoan eta in situ egiaztatu denak,
fruitu-arbola txikiak, baratzeak, laharrak eta iratzeak daudela nabarmendu du, gaur egun
dagoen pabiloi industrialaren atzean, eta berorren mendebaldeko muturrean, berriz, zuhaitz
hostoerorkor gazteak daudela (hurritza, sahatsa, urkia, astigarra, lizarra, gaztainondoa, haltza
eta platanoren bat edo beste). Garrantzi handiena duten aleak, haltzak, GI-627 errepidearen
ondoan eta hego-ekialdeko muturrean daude txandaka kokatuta, eta horiek eraginik ez dutela
izango balioetsi da, eremutik kanpora edo eremuaren ertz-ertzean kokatuta daudelako.
Ondorengo irudian, aparkaleku berriak egiteko eraitsi nahi den eraikinaren atzean dagoen
landaredia ikus daiteke xehetasun osoz; eta, beheko irudian, aurreikusitako antolamenduaren
gainezarpena ikus daiteke; biak alderatzeko eta esku-hartzearen benetako irismena balioesteko
aukera ematen da horrela.
Horregatik guztiagatik, eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.

2013. URTEA
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PROPOSAMENA
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea bereziki lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta eragindako eremuaren antzeko habitatak
gertu badaudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsutzarik
jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obren fasean, jarduketak eragin puntual bat izango du paisaian, eta eragin
hori zuzenekoa, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta leheneragarria
litzatekeela ulertu da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke. Hala ere, jarduketa bera
hirigunea berritzeko, ezaugarriak berreskuratzeko eta berrantolatzeko lan gisa ere planteatu da,
eta, horrela, eremu hori hiriguneko hiri-egituran eta hiri-pasaian hobeto txertatu ahal izango da;
beraz, erabilera-fasean, inpaktu hori positiboa, zuzenekoa, sinplea, epe ertainekoa eta
iraunkorra izango litzatekeela ulertu da.
- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, erabilera berriak hartzeko egin beharreko lanek soinu maila, hautsa, eragozpenak eta
abar areagotzea ekarriko dute ziur asko, eta inguru horretan bizi den jendeak (batez ere
Baltegieta kalean, eta, zehazki, 17., 19., 22., 26., 30., 32. eta 36. zenbakietan bizi direnek, oso
gertu daudelako) edo udalerrira sartzeko errepide hori erabiltzen dutenek nahiz inguru horretan
lan egiten dutenek jasango dituzte eragin horiek. Bailara estuan eta udalerriko hirigunean
kokatuta dagoenez, zaila da eragin hori murriztea. Beraz, eragin hori negatiboa, zuzenekoa,
aldi baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
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Bizilekuz aldatu beharreko biztanleria. Eremu horretan ez da inor bizi, eta, beraz, ez dago
inolako eraginik.
INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Batez ere hiri-erabileren eta erabilera industrialen ordez bizitegierabilera, aparkalekua, espazio libreak eta zuzkiduratarako ekipamendua ezarriko dira, eta,
beraz, nekazaritza-erabilerak ez luke eragin esanguratsurik jasango.
Hustutako enpresa industrialak. Kontrastatu den informazioaren arabera, ez zaio eragingo
jardunean ari den inolako enpresari.
- ESPAZIO LIBREAK ETA ZUZKIDURATARAKO ESPAZIOAK.
Espazio librea (plaza). HAPOn proposatutako antolamenduak ibaira irekita egongo den plaza
bat sortzea ahalbidetuko du. Jarduketa horri esker, argia eta eguzkia sartuko da hirigunera, eta
herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko oso inguru erosoa sortuko da, hiriari elementu natural
batez, ibaiaz, gozatzeko aukera emateaz gain. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa,
epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela ulertu da.
Zuzkiduretarako lurzorua. Proposatutako antolamenduak zuzkidura publiko gisa espazio libre
bat sortzeko aukera emango du. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa
eta iraunkorra izango litzatekeela ulertu da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea. Kanoietan, eremu horretan kalkulatu den eskaera baino aparkaleku
gehiago sortuko dira, udalerri barruko mugikortasun globala errazteko; aparkalekuak udalerriko
hirigunera sartzeko sarrera horietako batean egingo lirateke, leku estrategiko batean,
hirigunean aparkaleku bila ibiltzea ekiditeko. Hiriguneko aparkalekuen benetako behar horri
HAPOk emandako erantzunaren eragina positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra izango litzatekeela ulertu da.
Irisgarritasuna hirigunean. Aurreko egoerarekin alderatuta, oinezkoen irisgarritasuna hobetu
egingo litzateke eremuan, eta, beraz, eragina positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra izango litzatekeela uste da.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Gaur egun, Kanoien eremura Baltegieta kaletik sartzen da, eta
hortik GI-627 errepidera iristen da; errepide hori Maltzagan AP-8 errepidearekin eta AP-1
errepidearekin lotzen da. Beraz, eremu horrek irisgarritasun ona du, eta adierazle horrek ez du
eragin esanguratsurik jasango.
- ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
Zerbitzuen azpiegiturak. Jarduketaren garrantzia eta hirigunean kokatuta dagoela kontuan
hartuta, udalerriko zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak (ur zikinen sarea eta urhornidurarako sarea, elektrizitatea, etab.) ez du eragin esanguratsurik jasango.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Kanoiak izeneko eskuhartzea pabiloi industrial zaharrak berriro erabiltzeko esku-hartze bat da; pabiloi horiek bertan
behera utzita daude duela hamar urtetik, hain zuzen, eta lotura handia dute udalerriko
historiaren bilakaerarekin. Jarduketak horietako gehienak mantenduko ditu, baina herritarrek
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dituzten gabezia batzuk lehentasunezkoak direla ulertuta (espazio libreak, ekipamenduak eta
aparkalekuak falta dira), alderdi horiei erantzuna emateko, ezinbestekoa da pabiloi batzuei
eragitea. Eraikin horietako bakar bat ere ez dago interes kulturaleko eraikin gisa katalogatuta,
baina udalerriaren memoria historikoarekin lotuta daude, eta horixe da horiek kontserbatzearen
arrazoietako bat. Horregatik guztiagatik, jarduketa positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra litzatekeela ulertu da.

Erabilera gabeko pabiloi industrialak (SAPA).
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoruaren hirigintza-sailkapenean ez dago aldaketarik, hirilurzorua izaten jarraitzen baitu, eta, beraz, ez dago eraginik.
2.2. OLALDEA
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen inmisio maila
handiagotu egingo baita, lehendik dauden eraikinak eraistearen eta aparkalekuak hartzeko egin
behar den indusketaren ondorioz; eta horri ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.)
handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio (karbono monoxidoa, nitrogeno
oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.). Era berean, kokalekuaren ezaugarri topografikoak ez
dira sakabanatzearen aldekoak (inguru hori bailara estu batean dago kokatuta, hirigunean...).
Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa
sailkatuko litzateke.
Erabilera berriak ezartzeko faseari dagokionez −bizitegi-izaerako eta merkataritzarako
erabilerak−, a priori eta gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da gehikuntza esanguratsurik
aurreikusten.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Proposamenak ez dio eragingo interes
geologiko ezaguna duen inolako gune edo eremuri eta, beraz, ez legoke ingurumen-osagai
honekin lotutako inpakturik.
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Erliebearen formak. Ez dago eraginik.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ez legoke kontuan hartu beharreko eragin esanguratsurik.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikinak eraisteak eta aparkaleku
berria egiteko lur azpian egin beharreko indusketak (bi solairu sestra azpitik) nahiz egin
beharreko obra berriak (etxebizitzak, eta beheko aldean, merkataritzarako lokalak eta
aparkalekuak) sortuko dituztenak, hain zuzen. Kontuan hartu behar da beste mota bateko
hondakinak ere egon daitezkeela, lehendik ezarrita dauden jarduerekin lotutakoak (hondakin
arriskutsuak). Dena den, hondakin horiek guztiak, hondakin geldoak, hiri-hondakinak edota,
halakorik bada, arriskutsuak, gai honen inguruan indarrean dagoen legediari jarraituz kudeatu
beharko dira.
Horregatik guztiagatik, eragina negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulezina eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa
sailkatuko litzateke.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, etxebizitzetan biziko diren pertsonek sortuko
dituzten hiri-hondakin solidoak kontuan hartu behar dira; hala ere, aurretik dauden zerbitzuek
erantzuna ematen diote hondakin horiei jada, etxebizitza berriak aurreikusten badira ere, ez
baita biztanleen gorakadarik espero, udalerriaren antolamendurako hipotesietan jasota
dagoena kontuan hartuta; gauza bera gertatzen da merkataritzarako lokaletan ezarriko diren
jarduerekin, eta horiek ere behar bezala kudeatu beharko dira. Zentzu horretan, eragina
negatiboa, zeharkakoa, metagarria, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Jarduketa-proposamenak ziur asko ez du eragin esanguratsurik izango ibaiaren
ibilguan, gaur egungo horma bere horretan utziko baita eta zutabeak dauden zatian, zutabe
horiek ibilguarekiko duten distantzia berera, horma bat eraikitzea aurreikusten baita. Gaur
egungo hormak baino altuera handiagoa izango du, eta lehendik dagoen hegala desagertuko
da.

Olaldea Oleako zubitik ikusita (ezkerrean) eta, eskuineko argazkian, Errekalde igarobidetik.
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Azaleko uraren kalitatea. Gerta daiteke obren fasean obretatik datozen solido esekien kopurua
handitzea, eta horrek eragina izan dezake Deba ibaiko uren kalitatean, eremutik oso gertu
baitago. Lehendik dauden eraikinak eta hegala eraisteko unean nahiz horma egiteko unean eta
lur azpian egin beharreko indusketaren unean dago arrisku handiena.
Beraz, sor daitekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi
baterakoa, itzulgarria, leheneragarria eta etena izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa
sailkatuko litzateke.
Ustiapen-fasean, ez litzateke eragin esanguratsurik egongo.
Uholde-arriskua murriztea. Eremu hori Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremuen
barnean sartzen da, eta, beraz, Deba ibaiaren gainean dauden elementu batzuk eraisteko (bi
igarobide eta zubi bat) eta horiek beste batzuez ordezteko (bi zubi eta igarobide bat ibilguan
bermatu gabe) plan honetako proposamenek nahiz zenbait petril eraikitzeko eta mendebaldean
errepidearen sestra igotzeko proposamenek uholde-arriskua murriztuko dute; horrela, bada,
eragina positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Eremu honetan, ia ez dago lurzoru alubialik eta gogoratu
horrelako lurzoruekin normalean akuifero detritikoak deritzenak lotzen direla (oro har, finkatu
gabeak, pikor arteko porositatea dutenak, anisotropia handikoak eta azalera topografikotik
gertuko maila piezometrikoa dutenak).
Akuifero horiek lotura hidraulikoa izan ohi dute horiek zeharkatzen dituzten gainazaleko
ibilguekin, eta influentzia/efluentzia harremanak aldakorrak izan ohi dira, gainazaleko ibilguaren
sartze-malaren, akuiferoaren eta ibaiaren ur-xaflen altueren, materialen parametro hidraulikoen
eta ibilguaren uberkako jalkinen betetze mailaren arabera; hala ere, horiei lotuta dauden
putzuek oso errendimendu baxua izan ohi dute.
Eremu horretan, ez da ezagutzen ur-bilgunerik, iturbururik edo akuiferorik; lur emankorra duen
eremu txiki bat dago soilik (gainerakoa artifizializatutako eta irazgaiztutako lurzorua da), baina
jarduketak lur azpia induskatzea aurreikusten du, sestra azpian aparkalekuak egiteko, eta,
beraz, alderdi hori obren unean bertan balioetsi beharko da, dagokion azterketa geoteknikoa
idazterakoan.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Jarduketaproposamena lehendik artifizializatuta dauden lurzoruak dituen eremuan egingo da bereziki,
lurzoru naturala duen zati txiki bat salbuespen hartuta; eta aurrez artifizializatu eta berdinduko
da berori.
Azken horren kokalekua kontuan hartuta, inguru hiritarra baita nabarmen, eta denboran izan
duen eraldaketa (zolatutako guneak daude agerian eta substratuaren azpian...), haren tamaina
eta kokapena (lurzorurik gabeko gunez inguratutako zirrikitu bat) kontuan hartuta, eragina ez
dela esanguratsua izango balioetsi da.
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Lehendik artifizializatuta dauden lurzoruak berriro erabiltzeko jarduketa da bereziki.

2013. URTEA

PROPOSAMENA
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Aldagai honi dagokionez, ez da balioetsi eragin
esanguratsurik.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak. IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
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20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES

Jarduera
gabe

316,00

20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL

Aldatuta

205,80

20065-00046 ROFE LIJADOS

Aldatuta
Jardunean

226,22

20065-00047 TORNIDECO, S.L.
20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A.

Jardunean

548,72
1197,04

Horrelako guneen kokapena zehazteko orduan eta lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutako
garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, xedatzen duena betez, ezinbestekoa da dagokion
esplorazio-azterketa egitea, erabilera aldatu aurretik lurzoruaren kalitatea benetan ezagutzeko
eta kontrolatzeko. Ezinbestekoa izango da ikerketa hori egitea, aipatutako legeak
xedatutakoaren arabera lurzorua kutsatutzat, eraldatutzat edo, hala dagokionean, ez
eraldatutzat jotzeko eta haren gainean jarduteko. Ildo horretan, planak mota horretako
lurzoruetan duen eragina positiboa, zuzenekoa, epe labur eta ertainekoa eta iraunkorra
litzateke.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Ia ez dago landaredirik, eta dagoen landarediak ez du ia ingurumenbaliorik (landaredi erruderal-nitrofiloa); beraz, ez luke eraginik jasango. Santa Ana kalearen
paraleloan dagoen hormaren ezpondan honako landaredi hau dago: sasiakazia gaztea (Robinia
pseudoacacia), espezie inbaditzailea, huntza eta lahar apur bat (oso puntualki lizar gazteren bat
ikusi da); landaredi horrek ere ez luke eraginik jasango.
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Orain arte adierazi den moduan, Olaldea oso
artifizializatuta dagoen eremua da (ez dago ia lur naturalik, eta ondorioz, ezta lotura zuzena
duen landaredirik eta faunarik ere ia), eta interes berezia duten espezieen artean, ur-zozoaren
presentzia (Cinclus cinclus) eta martin arrantzalearena (Alcedo atthis) aipatu behar da, Deba
ibaiak inguru horretatik igarotzean egiten duen ibilbidearen habitatean, nahiz eta ez den
habiarik aurkitu. Jarduketak ez ditu ibaiaren ibilgua eta ertzak gaur egun daudena baino
gehiago eraldatuko; hala ere, obren ondorioz inguru horrek aldi baterako eragin bat jasan
dezake (zarata, hautsa, etab.); baina espezie horietako aleak ibaian gertuko beste zatiren
batera lekualdatu ahal izango dira. Izan dezakeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, aldi
baterakoa, sinplea, epe laburrekoa, itzulezina eta leheneragarria litzatekeela ulertu da, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obren fasean, jarduketak eragin puntual bat izango du paisaian, eta eragin
hori zuzenekoa, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta leheneragarria
litzatekeela ulertu da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke. Paraleloki, jarduketa bera
hirigunea berritzeko, ezaugarriak berreskuratzeko eta berrantolatzeko lan gisa ere planteatu da,
eta horrela, eremu hori udalerriaren hiriguneko hiri-egituran eta hiri-pasaian hobeto txertatu ahal
izango da; beraz, erabilera-fasean, inpaktu hori positiboa, zuzenekoa, sinplea, epe ertainekoa
eta iraunkorra litzatekeela ulertu da.
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- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, lehendik dauden eraikinak eraisteko, lur azpiko aparkalekua egiteko egin beharreko
indusketetarako eta eraikin berriak eraikitzeko egin beharreko lanek soinu maila, hautsa,
eragozpenak eta abar nabarmen areagotuko dituzte, eta inguru horretan bizi edo lan egiten
dutenek jasango dituzte eragin horiek. Beraz, eragin hori negatiboa, zuzenekoa, aldi baterakoa,
sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela
balioetsi da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Bizilekuz aldatu beharreko biztanleria. Jarduketak inguru horretan bizi direnei eragingo die,
horiek etxebizitzak utzi eta beste leku batera joan beharko baitute, obrak bukatu eta berriro itzuli
arte. Udalaren iturrien arabera, bertan dauden zazpi etxebizitzetan 18 pertsona daude
erroldatuta. Eragina negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulgarria eta leheneragarria litzatekeela uste da, eta larri gisa sailkatuko litzateke.

Santa Ana kaleko eraikuntzak.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Nekazaritza-erabilerek ez dute eragin esanguratsurik jasango. Egiatan,
jarduketa aurretik nekazaritza-erabilerakoak ez diren erabilerak, bereziki industria-erabilerak
eta, neurri txikiagoan, bizitegi-erabilerak eta gainazaleko aparkalekuetarako erabilerak, ordeztu
egingo dira HAPOren proposamenaren ondoren, eta bizitegi-erabilerakoak, merkataritzaerabilerakoak eta aparkaleku-erabilerakoak izatera pasatuko dira. Baratzeak dituen lursail
txikiak jasango duen eragina ez da esanguratsua izango, jarduketa osoa kontuan hartuta.
Hustutako enpresa industrialak. Produktu metalikoak ekoizten dituzten bi enpresek kokaleku
hori utzi beharko dute. Hauek dira enpresa horiek: Vda. de E. Azcarate, S.A. eta Tornideco,
S.L. Eragina, a priori, negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta larri gisa sailkatuko litzateke.
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- ESPAZIO LIBREAK
Ibaiertzeko espazio publikoa eta plaza. HAPOn proposatutako antolamenduak ibaiaren
hormaren gainetik barandadun pasealeku bat sortzea ahalbidetuko du, eta mendebaldean
amaituko da, plaza publiko berri batean. Jarduketa horri esker, hiriari elementu natural batez,
ibaiaz, gozatzeko aukera emateaz gain, argia eta eguzkia sartuko da hirigunera (hego-ekialdera
begira), herritarrek erabiltzeko eta gozatzeko oso inguru erosoa sortuz.
Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta iraunkorra litzatekeela ulertu
da.
MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA.
Aparkalekuak sortzea. Olaldean, eremu horretan kalkulatu den eskaera baino aparkaleku
gehiago sortuko dira; aparkalekuak udalerriko hirigunera sartzeko sarrera horietako baten
inguruan egingo lirateke, leku estrategiko batean, hirigunean zirkulazioa ekiditeko eta barneko
mugikortasuna, batez ere motorrik gabekoa, sustatzeko.
Hirigunean dagoen aparkalekuen benetako behar horri HAPOk emandako erantzunaren
eragina positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta iraunkorra litzatekeela ulertu da.
Irisgarritasuna hirigunean. Antolamendu berriak honako hau proposatzen du: Santa Ana kaleak
Olearaino jarraitzea, ibaiaren eskuineko ertza beste ertzarekin lotzea igarobide berri baten
bidez, eta Zeletara joateko gaur egun dagoen eskailera berritzea, igogailu publiko bat ere jarriz.
Jarduketa horiek sortuko duten eragina positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta
iraunkorra litzateke Olaldeako inguru horretan, eta hedaduraz, baita hirigunean ere.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Hirigunea zeharkatu ondoren, Santa Ana kalera iristen da, eta
hortik, Oleako zubia igaro ondoren, Errekalde, Errabal, Atxuri eta Baltegieta kaleetara iristen da,
eta hortik GI-627 errepidera; errepide hori Maltzagan AP-8 errepidearekin eta AP-1
errepidearekin lotzen da.
Beraz, eremu horrek irisgarritasun ona du, eta egin daitekeen edozein norabide-aldaketak ez
dio aldagai horri modu esanguratsuan eragingo.
- ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
Zerbitzuen azpiegiturak. Hirigunean duen kokapena eta egin behar den jarduketa mota kontuan
hartuta, une honetan ez da ikusten udalerriko zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak (ur
zikinen sarea eta ur-hornidurarako sarea, elektrizitatea, etab.) eragin esanguratsurik jasango
duenik.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Jarduketa honek ez du
eraginik izango, gutxienez ezagutzen denik, interes arkeologiko, historiko eta kulturaleko
inolako elementuetan, eta, beraz, ez dago eraginik.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoruaren hirigintza-sailkapenean ez dago aldaketarik, hirilurzorua izaten jarraitzen baitu, eta, beraz, aldagai horrek ez du eraginik jasango.
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2.3. TXURRUKA
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen inmisio maila
handiagotu egingo baita, lehendik dauden eraikinak eraistearen eta aparkalekuetarako eta
trastelekuetarako egin behar den indusketaren ondorioz; eta horri ibilgailuen zirkulazioa
(kamioiak, makineria, etab.) handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio
(karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.). Hori guztia aintzat
hartuta eta bailara estu batean kokatuta dagoela kontuan hartuta, eragina negatiboa,
zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke. Erabilera berriak ezartzeko faseari
dagokionez, a priori eta gaur egungo egoerarekin alderatuta, ez da gehikuntza esanguratsurik
aurreikusten.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Proposamenak ez dio eragingo interes
geologiko ezaguna duen inolako gune edo eremuri eta, beraz, ez legoke ingurumen-osagai
horrekin lotutako inpakturik.
Erliebearen formak. Ez dago eraginik.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Plangintzaren une honetan, ez legoke kontuan hartu
beharreko eragin esanguratsurik.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, hondakinak sortuko dira, eraikinak eraisteak eta lur azpian
egin beharreko indusketak (zati bat induskatuta dago dagoeneko) nahiz egin beharreko obra
berriek (etxebizitzak, eta beheko aldean, merkataritzarako lokalak, aparkalekuak eta
trastelekuak) sortuko dituztenak, hain zuzen. Kontuan hartu behar da beste mota bateko
hondakinak ere egon daitezkeela, orain arte ezarri diren jarduerekin lotutakoak (hondakin
arriskutsuak). Dena den, hondakin horiek guztiak, hondakin geldoak, hiri-hondakinak edota,
halakorik bada, hondakin arriskutsuak, gai honen inguruan indarrean dagoen legediari jarraituz
kudeatu beharko dira. Horregatik guztiagatik, leku horietako eragina negatiboa, zuzenekoa,
sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela
uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke. Erabilera berriak kokatzeko faseari
dagokionez, etxebizitzetan biziko diren pertsonek sortuko dituzten hiri-hondakin solidoak
kontuan hartu behar dira (mugatuak dira bestalde), eta baita merkataritzarako lokaletan ezarriko
diren jarduerak ere, eta horiek behar bezala kudeatu beharko dira. Zentzu horretan, eragina
negatiboa, zeharkakoa, metagarria, epe ertain eta luzekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Gaur egungo bideratze-horma mantenduko litzateke, eta, beraz, ibilguak ez luke
eragin esanguratsurik jasango.
Azaleko uraren kalitatea. Gerta daiteke obren fasean obretatik datozen solido esekien kopurua
handitzea, eta horrek eragina izan dezake Deba ibaiko uren kalitatean. Eraikinak eraisteko
unean nahiz lur azpian egin beharreko indusketaren unean dago arrisku handiena. Beraz, sor
daitekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulgarria, leheneragarria eta etena izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko
litzateke. Ustiapen-fasean, ez luke eragin esanguratsurik izango.
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2014. URTEA
Uholde-arriskua murriztea. Kanoiak eta Olaldea eremuak bezalaxe, eremu hau Uholde Arrisku
Potentzial Esanguratsuko Eremuen barnean sartuta dago (ES017-GIP-DEB06 kodea), eta,
beraz, Deba ibaiaren gainean dauden elementu batzuk eraisteko (bi igarobide eta zubi bat) eta
horiek beste batzuez ordezteko (bi zubi eta igarobide bat ibilguan bermatu gabe) planeko
proposamenek uholde-arriskua murriztuko dute; horrela, bada, eragina positiboa, zuzenekoa,
epe ertainekoa eta iraunkorra izango litzatekeela uste da.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Eremu honetan, ia ez dago lurzoru alubialak dituen
eremurik, eta gogoratu horrelako lurzoruekin normalean akuifero detritikoak deritzenak lotzen
direla (oro har ez kotsolidatuak, pikor arteko porositatea dutenak, anisotropia handikoak eta
azalera topografikotik gertuko maila piezometrikoa dutenak). Akuifero horiek lotura hidraulikoa
izan ohi dute horiek zeharkatzen dituzten gainazaleko ibilguekin, eta influentzia/efluentzia
harremanak aldakorrak izan ohi dira, gainazaleko ibilguaren sartze-malaren, akuiferoaren eta
ibaiaren ur-xaflen altueren, materialen parametro hidraulikoen eta ibilguaren uberkako jalkinen
betetze mailaren arabera; hala ere, horiei lotuta dauden putzuek oso errendimendu baxua izan
ohi dute. Eremu horretan, ez da ur-bilgunerik, iturbururik edo akuiferorik ezagutzen; ia lurzoru
dena artifizializatuta dago, baina jarduketak lur azpia induskatzea aurreikusten du, sestra
azpian aparkalekuak eta trastelekuak egiteko, eta, beraz, alderdi hori kontuan hartu beharko da
dagokion azterketa geoteknikoa idazterakoan.

PROPOSAMENA
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- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Artifizializatuta
dauden lurzoruak dituen eremuan gauzatuko da proposamena; beraz, ez luke eraginik jasango.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Ez legoke eraginik.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak. IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), ezaugarri horiek dituzten hainbat kokapen daude eremu horretan.
Jarduera industriala 20065-00076
Jarduera industriala 20065-00077
Jarduera industriala 20065-00078
Jarduera industriala 20065-00079

BARRANCO TORNILLERIA
OSUMA, S.A.
PASCUAL CHURRUCA, S.A.
LA AUXILIAR CUBERTERA

Aldatuta
Aldatuta
Jardunean
Jarduera gabe

255,25
136,64
472,07
1477,28

Horrelako guneen kokapena zehazteko orduan eta lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutako
garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, xedatzen duena betez, ezinbestekoa da dagokion
esplorazio-azterketa egitea, erabilera aldatu aurretik lurzoruaren kalitatea benetan ezagutzeko
eta kontrolatzeko. Ezinbestekoa izango da ikerketa hori egitea, aipatutako legeak
xedatutakoaren arabera lurzorua kutsatutzat, eraldatutzat edo, hala dagokionean, ez
eraldatutzat jotzeko eta haren gainean jarduteko. Ildo horretan, planaren eragina positiboa,
zuzenekoa, epe labur eta ertainekoa eta iraunkorra litzateke.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Ez dago ingurumen-balioa duen landaredirik, eta, beraz, ez dago eraginik.
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Orain arte adierazi den moduan, Txurruka oso
artifizializatuta dagoen eremua da (ez dago ia lur naturalik, eta ondorioz, ezta lotura zuzena
duen landaredirik eta faunarik ere ia), eta interes berezia duten espezieen artean, ur-zozoaren
presentzia (Cinclus cinclus) eta martin arrantzalearena (Alcedo atthis) aipatu behar da, Deba
ibaiak inguru horretatik igarotzean egiten duen ibilbidearen habitatean, nahiz eta ez den
habiarik aurkitu. Jarduketak ez ditu ibaiaren ibilgua eta ertzak gaur egun daudena baino
gehiago eraldatuko; hala ere, obren ondorioz inguru horrek aldi baterako eragin bat jasan
dezake (zarata, hautsa, etab.), baina espezie horietako aleak ibaian gertuko beste zatiren
batera lekualdatu ahal izango dira. Izan dezakeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, aldi
baterakoa, sinplea, epe laburrekoa, itzulgarria eta leheneragarria litzatekeela ulertu da, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Obren fasean, jarduketak eragin puntual bat izango du paisaian, eta eragin
hori zuzenekoa, sinplea, aldi baterakoa, epe laburrekoa, itzulgarria eta leheneragarria
litzatekeela ulertu da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke. Paraleloki, jarduketa bera
hirigunea berritzeko, ezaugarriak berreskuratzeko eta berrantolatzeko lan gisa ere planteatu da,
eta horrela, eremu hori hiriguneko hiri-egituran eta hiri-pasaian hobeto txertatu ahal izango da;
beraz, erabilera-fasean, inpaktu hori positiboa, zuzenekoa, sinplea, epe ertainekoa eta
iraunkorra litzatekeela ulertu da.
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- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, lehendik dauden eraikinak eraisteko, indusketa egiteko eta eraikin berriak eraikitzeko
egin beharreko lanek soinu maila, hautsa, eragozpenak eta abar nabarmen areagotuko dituzte,
eta inguru horretan bizi edo lan egiten dutenek jasango dituzte eragin horiek. Beraz, eragin hori
negatiboa, zuzenekoa, aldi baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etena/jarraitua, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela balioetsi da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Bizilekuz aldatu beharreko biztanleria. Ez du eraginik.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Nekazaritza-erabilerek ez dute eraginik jasango. Egiatan, jarduketa
aurretik nekazaritza-erabilerakoak ez diren erabilerak, bereziki industria-erabilerak, ordeztu
egingo dira HAPOren proposamenaren ondoren, eta bizitegi-erabilerakoak, merkataritzaerabilerakoak eta aparkaleku-erabilerakoak izatera pasatuko dira.
Hustutako enpresa industrialak. Torlojugintzan aritzen den enpresa batek, duela hamarkada
asko bertan ezarri zen P. Churruca S.A.-k,kokaleku hori utzi egin beharko du; beraz, eragina, a
priori, negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta larri gisa sailkatuko litzateke.
- ESPAZIO LIBREAK
Ibaiertzeko pasealekurako espazio publikoa. HAPOn proposatutako antolamenduak ibaiaren
zati horretan pasealeku bat sortzeko aukera emango du; eskailera batzuetatik helduko da
pasealekura, eta gertuen dauden eraikinekin dagoenarekin bat egingo du, kota handiagoa
izango badu ere. Eragin hori positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta iraunkorra
litzatekeela ulertu da.
- MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
Irisgarritasuna hirigunean. Jarduera honekin lotuta ez da planteatu aldagai horretan eragina
izango lukeen aldaketarik, eta, beraz, ez dago balioetsi beharreko eraginik.
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Eremutik GI-627 errepidera joateko, Errekalde, Errabal, Atxuri
eta Baltegieta kaleetatik joan daiteke; errepide hori Maltzagan AP-8 errepidearekin eta AP-1
errepidearekin lotzen da. Beraz, eremu horrek irisgarritasun ona du, eta egin daitekeen edozein
norabide-aldaketak ez dio aldagai horri modu esanguratsuan eragingo.
- ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
Zerbitzuen azpiegiturak. Hirigunean duen kokapena eta egin behar den jarduketa mota kontuan
hartuta, une honetan ez da ikusten udalerriko zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak (ur
zikinen sarea eta ur-hornidurarako sarea, elektrizitatea, etab.) eragin esanguratsurik jasango
duenik, eta lehendik dagoen sareak berak erantzun ahal izango dio.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Ez dago eraginik.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoru hiritarrean egingo den jarduketa da, eta ez dago
eraginik.
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B = Bateragarria, M = Moderatua eta L = Larria
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3.- Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak: Amillaga.
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen inmisio maila
handiagotu egingo baita, eraikinak botatzeko egin behar diren eraiste-lanen ondorioz
(dagoeneko zati bat eraitsi da, hondakinak bertan dauden arren) eta hegalean egin behar den
indusketaren ondorioz; eta horri ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.) handitzeak
ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio (karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak,
anhidrido sulfurosoak, etab.). Era berean, kontuan hartu behar da kokalekuaren ezaugarri
topografikoak ez direla sakabanatzearen aldekoak ere (bailara estu batean dago). Horregatik
guztiagatik, inpaktua negatiboa, zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa,
itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko
litzateke.
Jarduera ekonomiko berriak ezartzeko faseari dagokionez, eta plangintzaren fase honetan zer
motatako jarduerak ezarriko diren eta horiek inguruko zirkulazioan zer eragin izango duten ez
dela ezagutzen kontuan hartuta, ondoren balioetsi beharko da eragina.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Ez dago eraginik.
Erliebearen formak. Jarduketa-eremuaren topografia aldatu egingo da berorren hegoaldeko
muturrean, behe-hegaleko eremuari eragingo baitio; hala ere, erliebeak ez luke eragin
esanguratsurik jasango.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Behe-hegalak dagokion ezponda egiterakoan jasango
lukeen eraginaren ondorioz higadura-prozesuak eta -arriskuak gehituko liratekeela ikusten da,
eta horiek kontrolatu egin beharko dira, bereziki obren fasean, prebentziozko neurriak eta neurri
zuzentzaileak jasoko dituen azterketa geoteknikoa egin ondoren. Une honetan, inpaktua
negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulezina eta leheneragarria
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Hondakin-sorkuntza. Une honetan balioetsi denez, hondakinak sortuko dira finkatu gabeko
eraikinak eraistearen ondorioz (2014ko urriaren erdialdera jarduerarekin lotutako hainbat
egitura jada eraitsita zeuden), hegalaren zati txiki batek jasango duen eraginaren ondorioz eta
egin behar den obraren eraginez (bereziki pabiloi berriak eta aparkalekua). HAPOren une
honetan, ez da ikusten iraganean ezarri ziren jarduerekin lotuta beste mota batzuetako
hondakinik izango denik, ez eta Plan Berezia idazterakoan zehaztuko den aparkalekua
hartzeko egin beharreko indusketak sortutakorik ere. Dena den, hondakin guztiak gai honen
inguruan indarrean dagoen legediari jarraituz kudeatu beharko dira. Horregatik guztiagatik,
eragina negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulezina eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Erabilera berriak kokatzeko faseari dagokionez, eta zer motatako jarduerak ezarriko diren
ezagutzen ez denez, ondorengo faseetan balioetsiko da hori.
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- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Jarduketa-proposamenak ez du aurreikusten eraginik, Deba ibaiaren ibilguari
dagokionez (ibaia bideratzeko horma mantendu egingo da).
Uren kalitatea. Baliteke Deba ibaiko uren kalitatean eragina izatea, ibaia eremuaren mugan
bertan baitago, eta ibilguaren ondo-ondoan eraitsi beharreko eraikin garrantzitsu bat baitago.
Izan dezakeen eragina negatiboa, zuzenekoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, metagarria,
itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko
litzateke.
Uholde-arriskua murriztea. Plangintzaren une honetan, 100 urteko birgertatze-aldirako uholdearriskua badela ikusi da, eta arrisku hori ekiditeko neurriak aurreikusi dira (petrilak ezartzea).
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Lurralde honetan, ia ez dago lurzoru alubialak dituen
eremurik, eta gogoratu horrelako luzoruekin normalean akuifero detritikoak deritzenak lotzen
direla (oro har, finkatu gabekoak, pikor arteko porositatea dutenak, anisotropia handikoak eta
azalera topografikotik gertuko maila piezometrikoa dutenak); hala ere, hegalak eragin txiki bat
jasango du (hausturaguneekin bat egiten badute, nolabaiteko iragazkortasuna duten sumendimaterialak). Zalantzazko egoera horren aurrean, ingurumen-alderdi hau obren unean
balioetsiko da, dagokion azterketa geoteknikoan.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Jarduketaproposamena artifizializatutako lurzoruak dituen inguru batean egingo da (hegalak izango duen
eragina oso txikia da), eta, beraz, ez legoke eragin esanguratsurik.
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak. IHOBEk egin eta irailaren 30eko
165/2008 Dekretuaren bitartez onartutako Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal
Autonomia Erkidegoko Kokapenen Inbentarioaren eta erakunde horrek 2014ko urtarrilean
eguneratutako datu-basearen arabera (inbentarioa eguneratzeko zirriborroa, 2008az geroztiko
aldaketak jasotzen dituena), Amillagako eremuan ez dago ezaugarri horiek dituen kokapenik.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Gehienbat artifizializatuta dagoen lurzoruan esku hartuko denez, ez legoke
eragin esanguratsurik. Hegaleko zuhaizti gazteek ez dute eraginik jasango.
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie
berezirik ez dagoela, esku-hartzea bereziki lurzoru artifizializatuan egingo dela, dagoen
landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta eragindako eremuaren antzeko habitatak
gertu badaudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin esanguratsurik
jasango.
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- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Eremu horren gaur egungo ezaugarriak, aurrez ere deskribatu ditugunak,
kontuan hartuta, eta dagoeneko eraikin asko eraitsi dituztela eta hondakin guztiak Amillagan
bertan utzi dituztela aintzat hartuta, obren fasean paisaian ez duela eragin esanguratsurik
izango kalkulatu da. Eta, gainera, etorkizuneko proiektuak paisaia lurraldean txertatzeko modua
zaintzen badu, gaur egungo eta esku-hartzearen aurreko egoerarekin alderatuta, baliteke
eragin positiboa gertatzea.

2014. URTEA
- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, ez litzateke eragin esanguratsurik egongo, hurbileneko ingurunean ez baita inor bizi,
eta, bestalde, GI-627 errepidean kamioien zirkulazioa oso puntualki gehituko baita. Ustiapenfasean, ez dakigu.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Lurzoruaren erabileran ez dago aldaketarik, jarduera ekonomikoetarako
erabilera izaten jarraituko baitu.
Industria-enpresak birkokatzea. Hirigunearen erdiko eremurako planak proposatutako garapena
errazteko, Olaldea eta Txurruka utzi behar dituzten hiru enpresa hartu ahal izango ditu eremu
honek; beraz, eragina positiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe ertainekoa eta iraunkorra
litzatekeela ulertu da.
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- MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Gaur egun, GI-627 errepidetik sartzen da eremu honetara;
errepide hori Maltzagan AP-8 eta AP-1 errepideekin lotzen da. Beraz, eremu horrek
irisgarritasun ona du.
- ZERBITZUEN AZPIEGITURAK
Zerbitzuen azpiegiturak. Une hauetan, Amillagaraino luzatuta daude ur zikinen sare orokorra,
linea elektrikoa eta telefono-linea, baina ez ur-hornidurarako sare orokorra, azken hori
Mendiolako industrialderaino iristen baita. Ur-hornidurarako sarea iristeko egin behar diren
obrak egitea eskatzen du horrek, eta hori eragin positiboa litzateke eremuarentzat; gainera,
hartuko duen azalera txikia kontuan hartuta, erabilera berriek udalerriko zerbitzuen azpiegituren
sistema orokorrari ez liekete modu esanguratsuan eragingo.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Ez dago eraginik.

PROPOSAMENA
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoru honen hirigintza-sailkapena aldatu egingo da; izan
ere, aspalditik industria-erabilera hartuta zuen arren, lurzoru hiritar gisa sailkatu zen hasieran,
baina berorren antolamendua bertan behera utzi zen. Dena den, aldagai horrek ez du eragin
esanguratsurik jasango, berorren egoera araupetzen dela ulertzen baita.
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POSITIBOA = Efektu onuragarria edo positiboa. __ Eraginik ez edo eragin esanguratsurik ez plangintza mailan
* Neurri babesleak edota zuzentzaileak
B = Bateragarria, M = Moderatua eta L = Larria
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4.- Ekipamendu eta zerbitzuetarako lurzoruaren antolamendurako proposamenak
(EZOZIA).
4.1. HILERRI BERRIA.
Airearen kalitatea. Plangintzaren une honetan, lurraren ezaugarri topografikoetara gehiago edo
gutxiago egokituko den islatzen duen proiekturik gabe, obren fasean airearen kalitateari
eragingo zaiola uste da, mugituko diren lurren, indusketen eta abarren ondorioz partikula
esekien maila igo egingo delako; eta horri ibilgailuen zirkulazioa (kamioiak, makineria, etab.)
handitzeak ekarriko dituen kutsatzaileak gehitu behar zaizkio (karbono monoxidoa, nitrogeno
oxidoak, anhidrido sulfurosoak, etab.), sakabanatzearen aldekoa ez den (bailara estuan dago)
eta hirigunetik gertu dagoen inguru batean. Horregatik guztiagatik, inpaktua negatiboa,
zuzenekoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Erabilera berria ezartzeko faseari dagokionez, hilerri txiki bat dela eta bertan errausketazerbitzurik ez dela ezarriko kontuan hartuta, ez luke eragin esanguratsurik jasango, alderdi hori
proiektuaren fasean ziurtasun handiagorekin balioetsiko den arren.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Jarduketak ez dio eragingo interes geologiko
ezaguna duen inolako gune edo eremuri.
Erliebearen formak. Eremu honen topografiak aldaketak jasango ditu, eraginaren tamaina
egingo den proiektuaren mende egongo den arren. Abiaburuko premisatzat lurraldearen
topografiara ongi egokituko dela eta baliabide gutxiago kontsumitzeko iraunkortasun-irizpideak
erabiliko direla hartuta (esate baterako, futbol-zelaiko aparkalekuaren hurbiltasunaren sinergiaz
baliatzea aparkaleku berriaren neurriak ezartzerakoan), izan dezakeen eragina negatiboa,
zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta leheneraezina litzateke, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Plangintzako une honetan, ezpondak egiteko lurrak
mugitzerakoan higadura-prozesuak eta -arriskuak gehitu egingo direla ikusten da, hegalaren
zati horrek % 30etik gorako maldak baititu (gehienak % 30tik 50era bitartekoak). Hasiera
batean, higadura-prozesu moderatuak dituen eremu gisa balioetsi da, baina jarduketak ziur
asko arriskuak areagotu egingo ditu. Izan dezakeen arrisku hori kontrolatu egin beharko da,
bereziki obren fasean, prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak jasoko dituen azterketa
geoteknikoa egin ondoren, arriskua murriztu ahal izateko. Esandakoa kontuan hartuta, inpaktua
negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulezina eta leheneragarria
litzateke, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Hondakin-sorkuntza. Beste ingurumen-aldagai batzuekin adierazi den moduan, lur-soberakinen
bolumena proiektu motaren mende dago. Abiaburuko premisatzat inguruarekin abegitsua
izango den proiektu bat izango dela hartuta, izan dezakeen eragina negatiboa, zuzenekoa,
sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria litzateke, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
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Hilerria abian jartzeko faseari dagokionez, eta udalerrian aurrez ezarrita zegoen erabilera bat
lekuz aldatzea besterik ez denez, a priori, ez da uste lehen baino hondakin gehiago sortuko
denik; hala ere, gai horren inguruko berariazko legediari jarraituz kudeatu beharko dira.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilguak ez luke eraginik jasango.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea Plangintzaren une hauetan eskura dugun informazioaren
arabera, dauden sumendi-materialen portaera hidrogeologikoa iragazkortasun ertainekoa edo
txikikoa da. Sumendi-bretxek (laba-jarioaldien artean tartekatutako zerrenda) iragazkortasun
txikia dute, porositatearen ikuspegitik; laba-jarioaldiek, berriz, iragazkortasun ertaina dute,
porositatearen ikuspegitik, baina mota horretako materialek duten arrisku handiena hausturen
presentziarekin lotuta dago (ez da ezagutzen ur-hargunerik, iturbururik edota iturririk eremu
honetan).
Osasun-arriskuak dituen jarduera denez, eta EAEko hilotzen sanitate-alderdiei buruzko
erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretuaren 44. artikuluarekin bat
etorriz, hilerri berriaren baimena lortzeko, ezinbestekoa da lur horri dagokion azterketa
hidrogeologikoa izatea. Horregatik, ingurumen-aldagai hori lehen aipatutako azterketa
hidrogeologiko hori egindakoan balioetsiko da.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Jarduketaproposamenak gaur egungo lur emankorraren zati handi bat galtzea ekarriko du, eta, beraz,
biologikoki emankorra den zerrenda desagertu egingo da, eta berorren produktibitatea ere
galdu egingo da, erabilera aldatu egingo delako. Horregatik, eragina negatiboa, zuzenekoa,
metagarria, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina, leheneragarria eta jarraitua dela balioetsi da,
eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Ez dago eraginik.

2013. URTEA
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Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lurzoruak. Ez dago eraginik.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Hilerri berria ezartzeak lehendik dagoen landarediaren zati bat kentzea
ekarriko du, batez ere belardiak, garaiera txikiko sega-belardi pobreak, lehentasunik gabeko
interes komunitarioko habitat gisa identifikatutakoak; hala ere, mota horretako habitata ugaria
da udalerrian eta Gipuzkoan. Zuhaitz ale batzuk ere badaude eremuaren iparraldeko muturreko
ertzean eta Legarda baserrira doan bidean, eta, kokatuta dauden lekuarengatik, ertzean
baitaude, eta antolamendu abegitsu batekin, horietako gehienei eusteko aukera izan daiteke.
Baina belardian sakabanatuta dauden haritzek (Quercus robur) eragina jasango dute ziur asko.
Horregatik guztiagatik, eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra,
itzulezina eta leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta moderatu gisa sailkatuko litzateke.
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Makineria eta obrako ibilgailuak sartzeak eta lurrak
mugitzeak anfibioei, narrastiei eta mikrougaztunei eragingo die batik bat, mugitzeko gaitasun
txikiagoa dutenez, eta hegaztiek, mugikortasun handiagoa dutenez, inguruko eremuetara joko
dutela pentsatzen da. Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie berezirik ez
dagoela, dagoen landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta eragindako eremuaren
antzeko habitatak gertu badaudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin
esanguratsurik jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Hilerri-erabilera berriak Ezoziko nekazaritza-pasaiaren mosaikoan
(belardiak eta baso-sailak) elementu berri bat sarraraziko du, gaur egungo futbol-zelaiaren
mugakide den eta Mendiolako industrialdetik eta udalerriko hirigunetik gertu dagoen eremuan.
Udalerritik igarotzen diren GI-3.652 errepidetik eta AP-1 eta GI-627 errepideetako zenbait puntu
zehatzetatik ikusten da gehien (orografiak eta Mendiolako pabiloi industrialek gehiago ikustea
eragozten dute), bai eta Irure auzoko zenbait puntutatik ere (behe-hegalean kokatu dagoenez,
bailararen ezkerreko aldetik gutxiago ikusten da). Horregatik guztiagatik, obren fasean nahiz
erabilera ezartzeko unean, paisaiak jasango duen eragina zuzenekoa, sinplea, aldi
baterakoa/iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina, leheneragarria/leheneraezina eta jarraitua
litzatekeela balioetsi da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, erabilera berria hartzeko egin beharreko lanek soinu maila, hautsa, eragozpenak eta
abar areagotzea ekarriko dute, kamioien eta makineria astunaren zirkulazioa gehitzearen,
indusketen eta abarren ondorioz. Gerta daitekeen eragin hori gertuko baserrietan bizi direnek
jasango lukete, Ezoziko landa-izaerako herrigune txikian eta Ezoziko Amabirjinaren etorbidean
bereziki, bai eta futbol-zelaia erabiltzen dutenek ere. Beraz, eragin hori negatiboa, zuzenekoa,
aldi baterakoa, sinergikoa, epe laburrekoa, etena, itzulgarria eta leheneragarria izango
litzatekeela balioetsi da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Erabilera-fasean, ingurumena eta pertsonen osasuna kontrolatu beharko dira, osasunaren
aldetik arriskuak dituen ekipamendua baita.
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- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Ekipamendu hori ezartzeak nekazaritza-erabilera desagertzea dakar
(larreak bereziki), lurzoru horren bokazioarekin eta inguruarekin bat datorren erabilera, hain
zuzen; eta, beraz, erabilera hori desagertzean, produktibitate ekologikoa eta nekazaritzaproduktibitatea galduko lirateke. Baina, bestalde, nekazaritza-erabilera nahikoa zabalduta dago
udalerrian, eta hirigunearen ertzean dagoen eremu txiki bati eragiten dio, futbol-zelaiaren eta
GI-3653 errepidearen ondoan dagoenari. Horregatik, eragin hori negatiboa, zuzenekoa, sinplea,
iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina, leheneraezina eta jarraitua izango litzatekeela balioetsi
da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- ZUZKIDURETARAKO ESPAZIOAK
Zuzkiduretarako lurzorua. Udalerriko hilerri zaharra Ezoziko eremu horretara lekualdatzeko
proposamenak zuzkidura-erabilerara edo ekipamendu-erabilerara zuzendu ahal izango
litzatekeen lurzorua libre uzteko aukera ematen du; hezkuntza-erabilerara zuzentzeko aukera
aztertu da batez ere (eskola haditzeko aukera izan daiteke). Eragin hori positiboa, zuzenekoa,
epe luzekoa eta iraunkorra litzateke.

- AZPIEGITURAK ETA IRISGARRITASUNA
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Eremu horretara GI-3653 errepidetik sartzen da gaur egun, eta
Ezoziko Amabirjinaren etorbidearekin lotuta dago zuzenean; bide horrek hirigunera eramaten
du, eta hortik GI-627 errepidera. Azpiegitura horiek badaudenez eta horiek eremura sartzeko
aukera ematen dutenez, ez litzateke eragin esanguratsurik egongo aldagai horrekin lotuta.
Erabilera-fasean eta irisgarritasunari dagokionez, inguru horretan bizi den jendeak eta futbolzelaiaren erabiltzaileak ez lukete eraginik jasango, ez baita egunero erabiltzen den
ekipamendua, eta ibilgailu kopurua ere puntualki gehituko litzateke, soilik egun jakin batzuetan;
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gainera, hirigunetik gertu dagoenez, oinezkoek ere erraz iristeko aukera izango lukete. Azken
alderdi hori kontuan hartu beharko du proiektuak, Ezozirako bide zaharra berreskuratzea ere
barnean hartuta.
Zerbitzuen azpiegiturak. Urbanizatuta dauden eremuetatik gertu dagoela eta erabilera horrek
baliabideen kontsumo handia ez duela eskatzen kontuan hartuta, une honetan ez da ikusten
udalerriko zerbitzuen azpiegituren sistema orokorrak (ur zikinen sarea eta ur-hornidurarako
sarea, elektrizitatea, etab.) eragin esanguratsurik jasango duenik.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Ez dago eraginik.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoruaren hirigintza-sailkapenean ez dago aldaketarik,
lurzoru hiritarrezina izaten jarraitzen baitu; beraz, ez dago eraginik.
4.2. AISIALDIKO BARATZEAK
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Plangintzaren fase honetan eta jarduketa nola ulertzen den ikusita, ez luke
eragin esanguratsurik izango airearen kalitatean, ez obren fasean, ez eta erabilera-fasean ere.
- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Ez dago eraginik.
Erliebearen formak. Une honetan jarduketa ulertzen den moduan, eremuaren topografiak ez
luke eragin esanguratsurik jasango, lur laua lortzeko egin beharreko egokitze-lanengatik
(terrazadun eraikin mailakatuak), eta, beraz, behe-hegalak ez luke kontuan hartu beharreko
eraginik jasango.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Une honetan, balioetsi da terraza txiki horiek eta dagozkien
horma txikiak egitean higadura-arriskuak areagotu egin daitezkeela eremu horretan, nahiz eta
terrazak egiteko teknika iraunkorrak erabili. Terraza txikiak izango lirateke, ez guztiz
horizontalak, eta, ezpondak baino gehiago, horma txikiak erabiliko lirateke, horrebenste lur ez
erabiltzeko. Arrisku hori berariaz kontrolatu beharko da, eta dagozkion prebentzio-neurriak eta
neurri zuzentzaileak aplikatuko zaizkio, obrak hasten diren unetik. Horregatik guztiagatik, sor
daitekeen eragina negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulezina
eta leheneragarria izango da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Erabilera-fasean edo ustiapen-fasean, ezponden mantentzea eta egonkortasuna kontrolatu
beharko dira, eta baita egon daitezkeen higadura-arriskuak ere, halakorik balego.
Hondakin-sorkuntza. Ziur asko, obren faseko lur-soberakina terraza horietan jarri ahal izango
litzateke, eta, beraz, eragina ez litzateke esanguratsua izango. Erabilera-faseari dagokionez, ez
lirateke esanguratsuak izango fase horretan ere, are gehiago, horietako asko jatorri
organikokoak izango direla eta ongarri moduan erabili ahal izango direla kontuan hartuta.
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- AZALEKO HIDROLOGIA
HAPOren fase honetan, ez da pentsatzen inolako ibilgurik eragin esanguratsurik jasango
duenik. Baratzeen eta Arkaitzetako errekaren arteko distantzia eta eremutik kanpo duen
kokapena kontuan hartuta eta gainera berorren eskuineko ertzean dagoen zuhaitz-landarediak
pantaila-lanak egiten dituenez, ur-ibilgu honek ez luke eragin esanguratsurik jasango.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Une hauetan eskuan dugun informazioaren arabera,
dauden sumendi-materialen portaera hidrogeologikoa iragazkortasun ertainekoa edo txikikoa
da. Sumendi-bretxek (laba-jarioaldi artean tartekatutako zerrenda) iragazkortasun txikia dute,
porositatearen ikuspegitik; eta laba-jarioaldiek, berriz, iragazkortasun ertaina dute,
porositatearen ikuspegitik. Horrelako materialek duten arrisku handiena hausturen
presentziarekin lotuta dago, eta une honetan ez da ezagutzen horrelakorik (ez da ezagutzen
failarik edo beste mota bateko hasturarik eremuan, ez eta ur-hargunerik, iturbururik edota
akuiferorik ere).
Horren guztiaren ondorioz, eta hartuko duen erabilera iraunkortasun-irizpideak kontuan hartuta
garatuko dela ulertuta, osagai horrekin lotutako arrisku esanguratsurik ez dela izango
pentsatzen da.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruaren artifizializazioa). Jarduketaproposamenak lur emankorraren zati txiki bat galtzea ekarriko du ziur asko (lurra lantzeko
lanabesak gordetzeko etxola, hegalean terrazak egiteko lanak...), baina, jarduketa oro har
hartuta, ez litzateke eragin esanguratsurik izango, eta, are gehiago, jarduketa berean berriro
erabili ahal izango dela pentsatzen da.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Ez dago eraginik.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Erabilera berria ezartzearen ondorioz, belardiak, laharrak eta iratzeak
kenduko lirateke, eta baita horien artean tartekatuta dauden haritz kandudunen aleren bat ere.
Zuhaitz gazteek (astigarra, hurritza, haritza, lizarra, ereinotza...) eta hego-ekialdeko muturrean
dauden pinuek, eremuaren barnean zein kanpoan eta, oro har, eremuaren ertzean daudenek,
ez lukete eraginik jasango. Horregatik guztiagatik, eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe
laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta leheneragarria izango litzatekeela balioetsi da, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Makineria eta obrako ibilgailuak sartzeak eta lurrak
mugitzeak anfibioei, narrastiei eta mikrougaztunei eragingo die batik bat, mugitzeko gaitasun
txikiagoa dutenez, eta hegaztiek, mugikortasun handiagoa dutenez, inguruko eremuetara joko
dutela pentsatzen da. Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie berezirik ez
dagoela, dagoen landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta eragindako eremuaren
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antzeko habitatak gertu badaudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin
esanguratsurik jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Terrazak egiteko teknika iraunkorrak erabiliko direla, eragindako azalera
txikia dela, ezarriko diren baratzeen erabilera beste nekazaritza-erabilera batzuen ondoan
kokatzen dela, paisaiaren hauskortasuna txikia dela, gutxi ikusten dela eta aspalditik udalerri
honetako hegalek higadura geldiarazteko horma txikiak dituztela kontuan hartuta, ez litzateke
kontuan hartu beharreko eragin esanguratsurik egongo.
- BIZTANLERIA
Soinu maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Erabilera
hori ezartzeak ez luke biztanleengan eragin negatiborik izango.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Nekazaritza-erabileren arteko ordezkatze bat da, hots, belardiak
baratzeez ordezkatzen dira; beraz, ez luke eragin esanguratsurik izango.
- ESPAZIO PUBLIKOAK
Aisialdirako eta jolaserako espazio publikoak. Ezoziko eremuan aisialdiko baratzeak ezartzeko
proposamenak soraluzetarren gozamenera zuzendutako zuzkiduren azalera handiagotuko luke;
gainera, ezaugarri horiek dituzten espazio gutxi daude udalerrian, eta, beraz, HAPOren eragina
positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra litzateke.
- AZPIEGITURAK ETA IRISGARRITASUNA
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Eremu horretara GI-3653 errepidetik sartzen da gaur egun, eta
Ezoziko Amabirjinaren etorbidearekin lotuta dago zuzenean; hortik hainbat kaletatan zehar
hirigunera iristen da, eta hortik GI-627 errepidera. Azpiegitura horiek daudela, hirigunetik gertu
dagoela eta oinez mugitzeko aukera ematen duela kontuan hartuta, aldagai horren eragina ez
litzateke esanguratsua izango.
Zerbitzuen azpiegiturak. Horrelako zerbitzuak dituzten urbanizatutako eremuetatik gertu
dagoela, hartzen duen azalera txikia dela eta erabilera horrek baliabideen kontsumo handia ez
duela eskatzen kontuan hartuta, une honetan ez da ikusten udalerriko zerbitzuen azpiegituren
sistema orokorrak (ur zikinen sarea eta ur-hornidurarako sarea, elektrizitatea, etab.) eragin
esanguratsurik jasango duenik.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Ez dago eraginik.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoruaren hirigintza-sailkapenean ez dago aldaketarik;
lurzoru hiritarrezina izaten jarraitzen du, eta, beraz, ez dago eraginik.
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EKIPAMENDU ETA ZERBITZUETARAKO LURZORUAREN ANTOLAMENDU-PROPOSAMENEN INGURUMEN-

INGUR.
BIOTIKOA
I.PERTZEP.

INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA

INGURUMEN-FAKTOREAK

INGURUNE BIZIGABEA
.

ERAGINAK IDENTIFIKATZEKO ETA BALIOESTEKO MATRIZEA

Airearen kalitatea
Interes geologikoa eremua
edota gunea
Erliebe-formak
Higadura-prozesuak eta arriskuak
Hondakin-sorkuntza
Ibai-ibilgua
Azaleko uraren kalitatea
Akuiferoak betetzea eta
eraldatzea
Landu gabeko lurzorua
galtzea edo suntsitzea
(lurzoruaren artifizializazioa)
Gaitasun agrologiko handiko
lurzoruak
Lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak dituzten lurzoruak
Landaredia kentzea
Fauna eta lotura ekologikoa
Paisaiaren kalitatea
Biztanleriak jasango dituen
eraginak, soinu maila
igotzeagatik, etab.
Kanporatutako biztanleak
Nekazaritza-sektorea
Hustutako enpresak
Industria-enpresak
birkokatzea
Espazio librea (plaza)
Ibaiertzeko espazio publikoa
Aisialdirako eta jolaserako
espazio publikoa
Zuzkidura-lurzorua
Aparkalekuak
Irisgarritasuna hirigunean
Kanpoko sarbideen
azpiegitura
Zerbitzuen azpiegitura
Interes kulturaleko
ondasunak edota presuntzio
arkeologikoko guneak
Lurzoruaren hirigintzasailkapena

HILERRI BERRIA
NEURRIRIK GABE*
NEURRIEKIN*
OBREN
OBREN F./USTIAPEN
F./USTIAPEN F.
F.
B/__
__/__
__
__

AISIALDIKO BARATZEAK
NEURRIRIK GABE*
NEURRIEKIN*
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F./USTIAPEN F.
F.
__
___
__
__

B/B
B/__

B/__
B/__

__
B/__

__
__/__

B/B
__
__
Ezezaguna

__/__
__
__
Ezezaguna

__
__
__
__

__
__
__
__

M/__

B/__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

M/__
__
B/B
B/Ezezaguna

B/__
__
B/__
B/Ezezaguna

B/__
__
__
__

B/__
__
__
__

__
B/__
__
__

__
B/__
__
__

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__
__

__
__
__

__
__
__/__

__
__
__/POSITIBOA

__/__
__
__
__

__/POSITIBOA
__
__
__

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

__

__

__

POSITIBOA = Efektu onuragarria edo positiboa. __ Eraginik ez edo eragin esanguratsurik ez plangintza mailan
* Neurri babesleak edota zuzentzaileak
B = Bateragarria, M = Moderatua eta L = Larria

5.- Antolamendurako proposamenak mugikortasunaren arloan: Irukurutzetako
biribilgunea
- ATMOSFERA
Airearen kalitatea. Airearen kalitatea aldatu egingo da obren fasean, partikulen inmisio maila
handiagotu egingo baita, batez ere hegalari eragingo zaiolako; beraz, inpaktua negatiboa,
zeharkakoa, metagarria, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta leheneragarria
litzatekeela ulertu da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Biribilgunearen ustiapen-fasean edo erabilera-fasean, ibilgailuen zirkulazioaren ondoriozko
kutsatzaileak ez lirateke modu esanguratsuan gehituko (karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoak,
etab.), Debako korridoreko tarte honetan gaur egun hautemandakoarekin alderatuta.
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- GEOLOGIA-GEOMORFOLOGIA.
Interes geologikoa duten eremuak eta guneak. Ez dago eraginik.
Erliebearen formak. Lurraren topografia aldatu egingo da puntualki hegalaren ertzean, ezponda
berria egiten denean; hala ere, oro har, ez litzateke esanguratsua izango, gaur egungo GI-627
errepidearen trazadurarako aurrez jasan zuen eraginaren ondorioz.
Higadura-prozesuak eta -arriskuak. Ezponda berria egiteak higadura-arrisku gehiago sor
ditzake hegalean, hegalak malda handia baitu; baina berorren benetako irismena proiektuaren
fasean ezagutuko da, dagozkion ezaugarri geoteknikoei eta geologikoei buruzko azterketa
egiten denean. Oraingoz, izan dezakeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe
laburrekoa, aldi baterakoa, itzulezina eta leheneragarria litzatekeela uste da, eta moderatu gisa
sailkatuko litzateke.
Hondakin-sorkuntza. Obren fasean, lur-soberakina sortuko da, eta hori behar bezala kudeatu
beharko da; oraindik zenbatekoa izango den eta zer helburu edo kokaleku izango duen
ezagutzen ez den arren, gerta daitekeen eragin hori negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe
laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria, leheneragarria eta jarraitua litzatekeela uste da, eta
bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
- AZALEKO HIDROLOGIA
Ibai-ibilgua. Deba ibaiaren ibilguak ez du eraginik jasango (ibaia bideratzeko gaur egungo
horma mantendu egingo da).
Ibaiertza. Aurrez zegoen errepidearen ibilbidea Deba ibaiaren ibilgura gerturatzen zen hein
handi batean; horixe erakusten digute GI-627 errepidearen harrizko petril zaharrak eta 1954ko
aireko argazkiak. Une honetan, eragina jasango duen ibaiertzeko azalera duela urte batzuk
eragindakoa baino txikiagoa izango dela aurreikusi da, eta, beraz, eragina ez litzateke
esanguratsua izango.
Uraren kalitatea. Obren fasean, kontua handiz egin beharko dira lanak, lurren mugimenduek,
batzuetan oharkabetasunagatik eta kontrol ezagatik, ur-ibilguen kalitateari eragiten baitiote;
gauza bera gerta daiteke makineria astunaren olio- eta koipe-isuriekin ere, arretaz eta
ingurumena zainduz lan egiten ez bada. Kasu honetan, gerta daiteke obren fasean obretatik
datozen solido esekien kopurua handitzea, eta horrek eragina izan dezake Deba ibaiaren
uraren kalitatean, eremutik oso gertu baitago. Une honetan, gerta daitekeen eragin hori
negatiboa, zuzenekoa, metagarria, sinergikoa, epe laburrekoa, aldi baterakoa, itzulgarria eta
leheneragarria litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Uholde-arriskua murriztea. Ibaiaren ertzeko eremu hau ez dago URAk udalerri honetan
identifikatutako Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremuen barnean, baina EAEko
Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPk uholde-arrisku bat ezartzen du, eta hori, ahal den
neurrian, murriztu egin beharko da, dagokion proiektua izapidetzerakoan.
- HIDROGEOLOGIA.
Akuiferoak betetzea eta eraldatzea. Plangintzaren une hauetan eskura dugun informazioaren
arabera, dauden sumendi-materialen portaera hidrogeologikoa iragazkortasun ertainekoa da.
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Lehengo horiek duten arrisku handiena hausturen presentziarekin lotuta dago, eta une honetan,
ez da horrelakorik hauteman. Bestalde, ez da ezagutzen ur-hargunerik, iturbururik edo
akuiferorik, eta hori kontuan hartuta eta jarduketa mota eta biribilgunea egingo den lurraldearen
gaur egungo ezaugarriak kontuan hartuta, adierazle hori ez litzateke esanguratsua izango.
- LURZORUAK.
Landu gabeko lurzoruak galtzea edo suntsitzea (lurzoruen artifizializazioa). Jarduketaproposamenaren ondorioz, GI-627 errepideko bihurguneari dagokion lur-berdinketa (betelana)
estaltzen duen lurzoruaren geruza fina galduko da, zoladura agerian duen eremuan eta GI-627
errepideak gaur egun hartzen duen bidearen eremuan salbu. Ingurumenaren ikuspegitik,
hegaleko eremuko lurra galtzea soilik hartuko litzateke eragin esanguratsu gisa. Horrela, beraz,
eragina negatiboa, zuzenekoa, sinplea, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta
leheneragarria izango litzatekeela uste da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruak. Hegaleko lurzoruak gaitasun agrologiko txikikoak dira,
eta bihurgune zaharraren zoladura estaltzen dutenak ere balio handikoak ez direla balioetsi da.
- LANDAREDIA
Landaredia kentzea. Biribilgune berria ezarriz gero, hegaleko pinuak eta landaredi erruderalnitrofiloa kenduko litzateke, eta baita Deba ibaiaren ezkerreko ertzean dagoen zuhaizti gaztea,
platanoz eta urkiz basotutakoa, ere. Meandro ertzeko zuhaiztia eta hegoaldeko muturrean
kokatuta dagoena (haltzak) mantendu egingo lirateke. Horregatik guztiagatik, eragina
negatiboa, zuzenekoa, sinergikoa, epe laburrekoa, iraunkorra, itzulezina eta leheneragarria
izango litzatekeela balioetsi da, eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.

2013. URTEA
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- FAUNA.
Fauna eta konektibitate ekologikoa. Makineria eta ibilgailuak sartzeak eta lurrak mugitzeak
anfibioei, narrastiei eta mikrougaztunei eragingo die batik bat, mugitzeko gaitasun txikiagoa
dutenez, eta hegaztiek, mugikortasun handiagoa dutenez, inguruko eremuetara joko dutela
pentsatzen da. Mehatxatutako eta babestutako espezierik edo espezie berezirik ez dagoela,
dagoen landarediari atxikitako fauna balio baxukoa dela eta eragindako eremuaren antzeko
habitatak gertu badaudela kontuan hartuta, ingurumen-aldagai horrek ez luke eragin
esanguratsurik jasango.
- PAISAIA.
Paisaiaren kalitatea. Bailararen eremu honetan, paisaiaren kalitatea ez da oso altua:
antropizatutako paisaia da, hainbat pabiloi industrial daude, zubi bat eta GI-627 errepidea ere
badaude, eta ez da gehiegi ikusten, malda handiko hegalez inguratuta baitago eta ibaiak
udalerritik igarotzean egiten dituen meandro horietako batean kokatuta baitago. GI-627
errepidetik ikusten da gehien, proiektatutako biribilgunea kokatuko den lekutik, hain zuzen.
Horregatik guztiagatik, obren fasean nahiz erabilera berria ezartzeko unean, paisaiak jasango
duen eragina zuzenekoa, sinplea, aldi baterakoa/iraunkorra, epe laburrekoa, itzulezina,
leheneragarria/leheneraezina eta jarraitua izango litzatekeela balioetsi da, eta bateragarri gisa
sailkatuko litzateke.

PROPOSAMENA
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- BIZTANLERIA
Soinu- maila, hautsa, zirkulazioa eta abar gehitzeak biztanleriarengan duen eragina. Obren
fasean, erabilera berria hartzeko egin behar diren lanek soinu maila, hautsa eta eragozpenak
(zirkulazioa moztea...) areagotzea ekarriko dute, eta udalerrira hegoaldetik sartzeko GI-627
errepidea erabiltzen dutenei eragingo die bereziki. Berorren inguruan ez dela inor bizi aipatu
behar da, eta eragina jasan dezaketen pertsonak ibaiaren bestaldeko ertzean bizi direla,
Zuloaga eta Agirre baserrietan. Beraz, eragin hori negatiboa, zuzenekoa, aldi baterakoa,
sinergikoa, epe laburrekoa, etena, itzulgarria eta leheneragarria izango litzatekeela balioetsi da,
eta bateragarri gisa sailkatuko litzateke.
Biribilgunearen erabilera- edo ustiapen-fasean, ez dago kontuan hartu beharreko eragin
esanguratsurik gaur egungo egoerarekin alderatuta.
- INGURUNE EKONOMIKOA
Nekazaritza-sektorea. Jarduketa horren ondorioz, nekazaritza-erabilerak eragin txiki bat
jasango luke (baso-erabilera produktiboa, pinus radiata), lurzoru horren bokazioarekin eta
inguruarekin bat datorren erabilerak, hain zuzen; eta, beraz, erabilera hori desagertzean,
produktibitate ekologikoa eta nekazaritza-produktibitatea galduko lirateke. Baina, bestalde,
nekazaritza-erabilera hori nahikoa zabalduta dago udalerrian, eta hirigunearen ertzean eta GI627 errepidearen ondoan dagoen eremu txiki bati eragiten dio. Beraz, eragin hori ez litzateke
esanguratsua izango.
- AZPIEGITURAK ETA IRISGARRITASUNA
Kanpoko sarbideen azpiegitura. Biribilgune berriak GI-627 errepidetik udalerrirako sarrera
hobetuko du, eta, aldi berean, hiriguneko bide-eraztunean autoen zirkulazioa modu
esanguratsuan murriztuko du, Soraluze-Placencia de las Armasera sartzeko eta bertatik
irteteko herritar eta langile askok ez dutelako udalerri osoa zeharkatu beharrik izango, gaur
egun egiten duten bezala. Beraz, eragina positiboa, zuzenekoa, epe ertainekoa eta iraunkorra
litzateke.
Zerbitzuen azpiegiturak. Jarduketa mota eta urbanizatutako eremuetatik gertu dagoela kontuan
hartuta, eragin hori ez litzateke esanguratsua izango.
- INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK
Interes kulturaleko ondasunak edota presuntzio arkeologikoko guneak. Ez dago eraginik.
- HIRIGINTZA-PLANGINTZA
Lurzoruaren hirigintza-sailkapena. Lurzoruaren hirigintza-sailkapenean ez dago aldaketarik, eta,
beraz, ez dago eraginik.
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MUGIKORTASUN-PROPOSAMENAREN INGURUMEN-ERAGINAK IDENTIFIKATZEKO ETA BALIOESTEKO MATRIZEA

Airearen kalitatea
Interes geologikoa eremua
edota gunea
Erliebe-formak
Higadura-prozesuak eta –
arriskuak
Hondakin-sorkuntza
Ibai-ibilgua
Ibaiertza
Azaleko uraren kalitatea
Uholde-arriskua murriztea
Akuiferoak betetzea eta
eraldatzea
Landu gabeko lurzorua
galtzea edo suntsitzea
(lurzoruaren artifizializazioa)
Gaitasun agrologiko handiko
lurzoruak
Lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak dituzten lurzoruak
Landaredia kentzea
Fauna eta konektibitate
ekologikoa
Paisaiaren kalitatea
Biztanleriak jasango dituen
eraginak, soinu maila
igotzeagatik, etab.
Kanporatutako biztanleak
Nekazaritza-sektorea
Hustutako enpresak
Industria-enpresak
birkokatzea
Espazio librea (plaza)
Ibaiertzeko espazio publikoa
Aisialdirako eta jolaserako
espazio publikoa
Zuzkidura-lurzorua
Aparkalekuak
Irisgarritasuna hirigunean
Kanpoko sarbideen
azpiegitura
Zerbitzuen azpiegitura
Interes kulturaleko ondasunak
edota presuntzio
arkeologikoko guneak
Lurzoruaren hirigintzasailkapena

IRUKURUTZETAKO BIRIBILGUNEA
NEURRIRIK GABE*
NEURRIEKIN*
OBREN F./USTIAPEN F.
OBREN F./USTIAPEN F.
B/__
__/__
__
__
__
M/__

__
B/__

B/__
__
__
B/__
__
__/__

__/__
__
__
__/__
__
__/__

B/__

B/__

__

__

__

__

B/__
__

B/__
__

B/B
B/__

B/__
B/__

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__
__

__
__
__

__
__
__
__/__

__
__
__
__/POSITIBOA

__
__

__
__

__

__

POSITIBOA = Efektu onuragarria edo positiboa. __ Eraginik ez edo eragin esanguratsurik ez plangintza mailan
* Neurri babesleak edota zuzentzaileak
B = Bateragarria, M = Moderatua eta L = Larria
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6.- Lurzoruaren antolamendurako beste proposamen batzuk hirigunean:
Hiriguneko gainerako eremuetan, oso jarduketa zehatzak planteatzen ditu planak. Gehienbat
berriro urbanizatzeko lanak edo bizitegi-izaerako eraikinak birgaitzeko lanak nahiz ordezteko
lanak dira, bai eta eraikuntza berri bat ere orube zehatz batean.
Urbanizazio-lanen artean, errepideak berrantolatzearekin lotutako lanak eta hirigunean
mugikortasuna sustatzeko oinarrizko elementuak gauzatzearekin lotutakoak daude, bai eta
ibaiaren ertzetan pasealekuak egitea ere; proposamen horiek mugikortasunari eta
irisgarritasunari eta Deba ibaiaren antolamenduari dagozkien ataletan deskribatuta daude.
Plana gauzatzearen ondorioz egingo diren beste eraikuntza-lan batzuk lehendik finkatuta
dauden eraikinen birgaitze-lanak dira, bereziki Alde Zaharra eremuan; lan horiek alde
historikoko Plan Bereziaren arauak betez egingo dira, HAPO ezartzearen ondorioz izan
ditzakeen berregokitzeak kaltetu gabe. Baina Gabolats, Baltegieta-Zupidebarrena edota AtxuriErrabala eremuetan ere egingo dira, besteak beste.
Esku-hartze zehatz horien artean kontuan hartu behar dira honako hauek ere: BaltegietaIturburu eremuaren ipar-mendebaldeko muturrean kokatuta dagoen eraikina ordeztuko da,
Txurrukenan dagoen Telefonikako eraikinaren erabilera aldatuko da aldi baterako, eta
Errekalde Goikoa eremuan, Oleako zubiaren ondoan, udalaren jabetzakoa den orubean
eraikiko da.
Era berean, Mendiolako eremu industrialean gauzatu gabe dagoen oruberen batean eraikitzea
aurreikusten da, eremuan finkatuta dauden eraikuntza-ereduei jarraituz.
Eraikuntza-lan berriei dagokienez, berariaz aipatzen dira hemen Erregetxen aurreikusten diren
ekipamendu berrien eraikinak (horrela, plaza udalerriko hiri-espazio nagusia izateko antolaerari
amaiera emango litzateke, portxe bat ere eginez), bai eta Atxurin aurreikusten direnak ere
(zahar etxea handituko litzateke, lehendik dauden eraikinen irisgarritasun-baldintzak hobetuz).
Obra horiez gain, hilerria ere eralda daiteke, eta ekipamendu publikoko eraikinak ezar daitezke
bertan.
Eraisketak xede dituzten lanak ere aipatzen
dira hemen, eta, horiekin batera, espazio
publikoak berreskuratzeko lanak, oro har,
hainbat ibilguren ertzetan egingo direnak
(Olea, Loralde, Alde Zaharra...).
Beraz,
deskribatutako
jarduketen
balioespen bateratu bat egin ondoren, ikur
POSITIBOA duten eragin esanguratsuak
sortuko direla hirigunean balioetsi da, eta
sor daitezkeen eragin negatiboek airearen
kalitateari eta giroko soinuari eragingo
dietela; hondakin geldoak ere sor daitezke
(erabilerarik gabeko orubeak daude), baina
horiek ez dira esanguratsuak izango. Dena
den, proiektuaren eta obren faseetan
kontuan
hartu
beharreko
praktika
egokietarako neurriak proposatuko dira.
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7.- Beste proposamen orokor batzuk mugikortasunaren eta irisgarritasunaren arloan.
Irisgarritasun-plana (2003) eta Izartu I. eta II. planak (2001 eta 2004) gauzatu ondoren,
udalerrian eta, zehazki, hirigunean mugikortasun- eta irisgarritasun-baldintzak nabarmen
hobetu badira ere, gai honetan arazo handi samarrak hautematen dira oraindik, eta, horregatik,
beharrezkoa da gai horretan azken urteotan abiarazi diren ekintzei jarraipena ematea, arazo
horiei irtenbidea aurkitu ahal izateko.
Horrela, planak garraio publikoarekin lotutako neurriak sustatzeaz gain, Deba bailarako
bizikleta-bideari jarraipena emateko irtenbidearen antolamendua ere jasotzen du; Bergaratik
Soraluze-Placencia de las Armasko hirigunera eta Maltzagara arte doa bizikleta-bide hori,
azken horretako bide-zatia ere barne hartuta; eta sare horrek Eibar eta Elgoibar aldera
jarraipena izatea lortu nahi da; izan ere, berorren ibilbidean malda txikiak lor daitezkeenez eta
herriguneen arteko distantziak aintzat hartzekoak direnez, bizikleta garraio-aukera egokia bihur
daiteke bidaien ehuneko esanguratsu baterako. Horretarako, utzita baina gaur egun oraindik
hortxe jarraitzen duen trenbidea erabiliko da, horrela, trenbideari balioa emanez.
Bestalde, Plan Orokorraren denbora-mugan, bailara honetako garraiobide publiko gisa trenbidea
berreskuratzeko aukera baztertu egin da, arloko ikuspegi horretatik proposatzen dena ikusita,
nahiz eta Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planean aurreikuspen hori jasota dagoen; era
berean, errepide-azpiegitura berrien antolamendua ere baztertu egin da, baina AP-1 autobidearen
eta GI-627 errepidearen ibilbideak finkatu dira. Mugikortasunaren arloan esku hartzeko
proposamenak, beraz, errepide horretatik hirigunerako sarrera eta hiriguneko hiri-eraztuna
hobetzera bideratuta daude, ezinbestekoa baita.
Bide-eraztun horri dagokionez, beharrezkoa da Baltegietan zubi berri bat egitea. Zubi berri horrek
eraztunaren luzera % 20 murrizteko aukera ematen du, eta, are garrantzitsuagoa, hiri-eraztun
horrek ez du interferentziarik izango GI-627 errepidearekin. Horrez gain, zubi horrek gaur egungo
Sagar errekako igarobidea kentzeko aukera ematen du, Deba ibaiaren bi ertzak inolako oztoporik
gabe oinezkoentzako lotuz. Nahiko esku-hartze zehatza eta xumea da, eta abantaila bereziak
eskaintzen ditu, hainbat helbururi erantzuna ematen dio, eta berorren gauzapenean askotariko
eragile publikoek parte har dezakete. Eraztuna Gabolats eta Etxaburueta kaleek osatzen duten
zeharkako sarearekin osatzen da, bai eta Gabolats kaleko zubiekin −arrazoi hidraulikoek
bultzatuta horiek ordeztea beharrezkoa denez, beroriek ordeztea eta zabaltzea ere proposatu da−
eta Zubi Nagusiarekin ere.

ZUBI BERRIA BALTEGIETAN
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Hiriguneko bide-sarean, Santa Ana kalearen ardatza behin betiko osatzea proposatzen du planak,
eta Oleako zubiraino egokiro luzatzea. Horretarako, bidearen jarraipena Deba ibaiaren
aurrealdean antolatzea aukeratu da, eta, gaur egun udalak aurreikusita duenaren arabera,
Gabolats-Santa Ana ardatza aldibereko kale izatea aurreikusten da, ibilgailu motordunen aurrean
oinezkoei lehentasuna emanez, behin-behineko luzetarako aparkamendua eta bizikleten
zirkulazioa aurreikustea kaltetu gabe. Era berean, udalerriaren ezaugarriak berreskuratzeko
lehentasunezko ekintza da, eta erdian dagoen gune baten gaineko jarduketa da. Horrek modu
positiboan eragingo du Deba ibaiaren ezkerreko ertz guztian, Zubi Handitik beherako uretan.
Oinezkoentzako bideen sarea osatu eta hobetzea proposatzen du planak, irisgarritasun
unibertsalerako bete beharreko baldintza guztiez hornituz. Horrela, beste ekintza batzuen artean,
udalak abian jarri duen igogailu publikoen sistema finkatu da, eta Olaldea eta Zeleta artean
igogailu gehigarri bat ezartzea proposatu da; bestalde, Sagar erreka eta Errekaldeko
oinezkoentzako igarobideak aldatzea planteatu da, ez baitituzte irisgarritasunaren ikuspegitik
baldintzak egokiro betetzen; lehenengoaren kasuan, erantzun hobea emango zaio Baltegieta
kalearen amaieran proposatzen den zubi berriaren bidez, eta, bigarrenaren kasuan, Atxuriko
plazaren aurreko igarobide berriaren bidez.
Bestalde, oinezkoentzako lekua berreskuratzeko proposamena ere egin da, bereziki, hirigunea
Deba ibai aldera irekiz; ildo horretatik, Erregetxeko aire libreko aparkalekua kentzeko
proposamena ere nabarmendu da −salbuespen modura txandakatze-erregimenean erabilgarri
dauden aparkalekuei eutsiz−; 45 aparkaleku kentzea adieraziko luke horrek.
Aparkalekuen hornidura zabaltzeko, bi proposamen berezi ere egin dira; aparkatzeko bi eraikin
handi sortuko lirateke GI-627 errepidetik hirigunera sartzeko ibilgailuentzako lotuneen ondoan:
bata, Santa Anan (200 autorentzako lekua luke, baina aukera hau gauzatzeko lehendik dauden
45 aparkaleku kendu behar dira); eta bestea, Baltegietan (180 aparkaleku inguru). Aurrez
egindako salbuespena aintzat hartuta, lehendik dagoen aire libreko aparkalekuari eutsi egiten
zaio, bide-eraztunari lotutakoari bereziki, bai eta Gipuzkoa etorbidearen ondoan dagoenari ere,
eta udala aztertzen ari den ekimenen bidez berori hedatzeko aukera ere badago; eta aparkalekua
finkatu da Olean eta industrialdeetan ere.
Espazio libreetara itzuliz, planak hiru plaza handi sortu nahi dituela hirigunean azpimarratzen da;
udalerri osoaren zerbitzura egoteko leku estrategikoetan kokatuko dira, eta ibaira irekita egongo
dira, argia bilatzeko. Erregetxen egingo den jarduketa da bat, aurrez aipatu dena, eta lehendik
dauden eraikinak eraitsi ondoren egingo dira beste biak, bi plaza antolatuz: bata, Olaldean, Santa
Ana kaletik gertuen dagoen eremuan egingo da, eta bestea, Kanoietan, Gabolatseko zubiaren
ondoan.
Beraz, deskribatutako jarduketen balioespen bateratu bat egin ondoren, ikur POSITIBOA duten
eragin esanguratsuak sortuko direla hirigunean balioetsi da, eta sor daitezkeen eragin
negatiboek airearen kalitateari eta giroko soinuari eragingo dietela, eta hondakin geldoak ere
sor daitezkeela, nahiz eta ez diren esanguratsuak izango; dena den, proiektuaren eta obren
faseetan kontuan hartu beharreko praktika egokietarako neurriak proposatuko dira.
Oro har hirigunea eta, bereziki, bertako zuzkidura publikoak berriro urbanizatzeko eta birgaitzeko
esku-hartzeek behin eta berriz aipatu den behar bati erantzuten diote.
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8.- Proposamen orokorrak zerbitzuen azpiegituren arloan.
Udalerriak dituen zerbitzu-azpiegituren sarearekin lotuta, ez da hauteman eskari edo gabezia
esanguratsurik.
Ur-horniduraren arloan, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren aldeko txostena dago, proposatutakoa
garatzeko behar adina ur erabilgarri badagoela justifikatzen duena; eta, oro har, gaur egungo
hiriguneko sarea hobetzea planteatu da, Amillagaraino luzatuz eta landa-inguruaren hornidurabaldintzak hobetuz, eta lehendik dauden ur-bilguneen sistema berreskuratzea.
Ur zikinen sareari dagokionez, pixkana tokiko sarea berritzea proposatu da, eta hirigintzako
jarduketak aukera ematen duen tokietan, euri-urak eta hondakin-urak bereizteko sistema bat
ezartzea aurreikusi da; aldaketa hori egin ezin den tokietan, gaur egungo sareei eutsiko zaie,
azken zatietan gainezkabideetatik pasaraziz. Ildo beretik, hiri-sarea hirigunetik gertueneko
baserrietara hedatzeko aukera ere balioetsiko da.
Energia elektrikoaren arloan, gaur egungo sarea finkatuko da, transformazio-zentro berriak
ezartzeko sor daitekeen beharra kaltetu gabe, eta gaur egungo aireko lineetatik doazen zati
batzuk lurperatzeko aukera ere aintzat hartuko da.
Kale-argiteriari dagokionez, tokiko sare eraginkorrago bat ezarriko da, eta “smart cities” programa
beste zerbitzu batzuetara ere hedatuko da.
Telekomunikazioen arloan, azpiegiturak bateragarri eginez sinergiak bilatzeko ahalegina egingo
da. Ildo beretik, udalerrian antenen ezarpena eta, bereziki, telefonia mugikorreko zerbitzuena
arautzeko esku hartuko da.
Deskribatutako jarduketak balioetsi ondoren, arlo horretan proposatu diren ekintzen ondorioz,
ikur POSITIBOA duten eragin esanguratsuak sortuko direla hirigunean balioetsi da.

9.- Landa-lurzoruaren antolamendurako proposamenak.
HAPO honek landa-lurzoruan aurreikusten dituen proposamenek ekosistema naturala zaintzen
dute, balio ekologiko handieneko eremuak babesten baitituzte; gainera, lurzoru hiritarrezina
berorren baliabideekin, balioekin, erabilerekin eta gaitasunekin bat etorrita antolatzen eta
zonakatzen dute. Halaber, ekintza positiboko neurriak planteatzen dira ingurumenaren
ikuspegitik degradatuta, hondatuta edo aldatuta dauden eremu edo espazioetarako.
Soraluze-Placencia de las Armas udalerriko lurzoru hiritarrezina zonakatzeko eta antolatzeko
proposamen horiek Antolamendu Eremuen eta Baldintzatzaile Gainjarrien mugaketatik abiatuta
zehaztu dira, eta berorien erabilerak eta jarduerak arautu dira, aurreko paragrafoan
jasotakoarekin eta Aurrerapenaren fasean adierazitakoarekin bat etorriz.
Zonakatzea zehazteko, ingurumen-organoak erreferentziazko agirian adierazitako irizpideak
kontuan hartu dira, ingurumen-unitateak, landaredia eta lehen aipatutako aldagai guztiak ere
aintzat hartuz. Hona hemen helburu horretarako eguneratutako landarediaren planoaren irudia.
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9.1.- ANTOLAMENDUKO EREMUAK.
9.1.1.- Babes bereziko landa-eremua.
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru natura-intereseko eremua dugu hemen; Euskal Autonomia
Erkidegoko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekiko 36. zenbakian jasota dago.
Ingurumenaren ikuspegitik balio handiko lurraldea da honako hau (balio botanikoa, paisaiabalioa, aisialdi-balioa, balio kulturala eta historikoa, etab.), Informazioa eta Diagnostikoa
dokumentuan aipatu denez, eta Soraluze-Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia eta
Bergarako udalerriak hartzen ditu berorrek. Debagoieneko, Debabarreneko, eta Urola Kostako
Lurraldearen Zatiko Planek natura-intereseko eremu gisa identifikatzen dute eremu hau.
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin (LAG) bat etorrita, bai eta EAEko natura babesteko
16/94 Legearekin ere, eremu horretarako Antolamendu eta Kudeaketa Plana (AKP) landuko da,
deskribatutako balioak babesten eta mantentzen direla bermatzeko; plan horretan, eremu hori
16/94 Legean zehaztutako babes-irudiren baten barnean antolatzeko aukera balioetsiko da.
Plan horrek zehaztuko du gaur egun dauden ingurumen-balioak zaintzeko, hobetzeko edota
leheneratzeko zer jarduketa egin behar diren, eta tokiko populazioen edo eragin-eremuen
garapen iraunkorra sustatuko du, halaber. Hala ere, ez da planteatu ezinbestean formulatu
beharko denik; eremu horren Antolamenduko Plan Berezi bat ere izapidetu daiteke, eta horrek,
jakina, udalaz gaindiko irismena izan behako du.
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Jarduketarako jarraibideak eta arauak zehaztuko dituen plana garatzen ez den bitartean, Plan
Orokorrean esku-hartze antropikoa mugatzea proposatzen da, eta inguru horrek aurretiaz duen
egoera bere horretan mantenduko da; inguruan aprobetxamenduren bat egonez gero, jarduera
hori iraunkortasunaren ikuspegia kontuan hartuta garatuko da, eta erabilitako baliabidea
berritzen dela bermatuko da. Bertako zuhaitz-masak mantenduko dira, bereziki pagoenak, eta
zuhaiztiak mozteko eta bakanketak edo garbiketak egiteko zereginak sustatuko dira, espezie
horiek berroneratzeko halakoak egitea egoki dela irizten denean. Eremu honetan, txilardi lehor
europarrekin lotutako interes komunitarioko eremuak nabarmentzen dira (EU 4030 Kodea), bai
eta Elosua-Plazentzia Estazio Megalitikoaren interes kulturala ere, Ondasun Kultural gisa
kalifikatutakoa, Multzo Monumental kategorian, ekainaren 24ko 137/2003 Dekretuaren arabera;
eta paisaiaren balioa ere bai (gailurren lerroak eta inguru hurbilak ikuspegi interesgarriak
eskaintzen ditu, Deba bailaran eta inguruan berorren kokapena identifikatzearekin bat). Eibarko
Lurraldearen Zatiko Planak (Debabarrena) mendiko larreen eremu bat ezartzen du mendilerro
osoan zehar, eta, beraz, ezarpen hori kontuan hartu beharko da Antolamendu eta Kudeaketa
Planean.
Gaur egun dauden habitaten eta ingurumen-balioen babesarekin bateragarriak diren erabilerak
onartuko dira soilik, eta berariaz debekatuko da berorien bestelakotzea, aldaketa edota
desagerpena ekar dezakeen jarduketa oro. Natura-intereseko eremu horri interes publiko edo
sozialeko jarduketaren batek eragingo balio, EAEko ingurumena babesteko 3/1998 Lege
orokorrak, otsailaren 27koak, 51. artikuluan jasotakoaren arabera, ingurumen-inpaktuaren
azterketa egin beharko da eta eskumena duen administrazioari dagokion baimena eskatu
beharko zaio.
Eibarko Lurraldearen Zatiko Planak (Debabarrena) honela sailkatu du eremu hori: Aisialdiko
Eremu Naturala, Udalaz Gaindiko Eskualde Eremua (Elgoibar eta Soraluze-Placencia de las
Armas); sailkapen horren arabera, etapak, lehentasunak eta baliabideen eskuragarritasuna
kontuan hartuko dituen plan baten arabera programatu eta garatu beharko da inguru hori, eta
modu bateratuan kudeatu beharko da. Ildo berean, ekipamendu eta zerbitzuen maila jakin bat
izan beharko duela ere eransten du, eta zehaztapen horiek guztiak ere aintzat hartu beharko
dira Antolamendu eta Kudeaketa Planaren lanketan.
2014ko irailaren 2ko erreferentziazko agirian, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak
igorritakoan, jasotzen denaren arabera, Babes Bereziko Eremu horien barnean sartzen dira
HAPO honetako Aurrerapen dokumentuan Interesekoak diren Zuhaitz Autoktonoen Eremuak
deritzenak. Harizti-baso mistoak, Ilex eta batzuetan Taxus basopeak dituzten pagadi azidofilo
atlantikoak (9120 kodea); Quercus ilex baso txikiak (9340 kodea); Castanea sativa baso txikiak
(9260 kodea); Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior haltzadiak eta lizardiak (91EO* kodea), eta
hemengo landarediz osatutako orlak eta heskaiak dira bereziki. Balio edo ahalmen ekologiko
handia duten formazioak dira, nabarmen murriztu direnak, bai nekazaritzako beste erabilera
batzuen presioaren ondorioz (baso-berritzeak, belardiak, etab.), bai nekazaritzakoak ez diren
beste erabilera batzuen ondorioz. Lurralde honek izan dezakeen landarediaren lekukoak dira,
eta oso lurralde estua hartzen dute udal-barrutiko lurren artean, eta kasu batzuetan, interes
komunitarioko habitatak dira.
Honen barnean sartzen da Kurutzeko Gaina edo Kurutzetako Gaina ere, eta Debabarreneko
Lurraldearen Zatiko Planean natura-intereseko gunetzat hartzen da inguru hori, ingurunearen
ikuspegitik dituen ezaugarriak inguru honen barnean sartzen diren gainerako orbanen oso
antzekoak direla ulertu baita. Plangintzarako dokumentu honek doitu egin du berorren azalera,
eta, horregatik, ez dator bat zehatz-mehatz Lurraldearen Zatiko Planeko mugekin. Horren
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arrazoia zera da: alde batetik, pinu-sailen ertzetako guneak eta haritz amerikarrez osatutako
sailen ertzetako guneak kanpoan uztea, hasiera batean babestu beharrekotzat jo arren; eta,
bestetik, orban horren mugan dauden eta antzeko ezaugarriak dituzten beste masa batzuk
txertatzea. Horrez gain, Deba ibaiaren eskuin ertzeko hegalari dagokion gainazala ez bertan
sartzea egoki ikusi da, interesik ez duen landaredia delako (pinua, nagusiki); eta eskuin
hegaleko ibaiertzeko landarediaren barnean interes handiagoa duena babesten da jada, interes
komunitarioko eremuen barnean jasotzen denez. Kartografiatutako orbana nahiko homogeneoa
da, pinus radiata zuhaitzez osatutako gune txiki baten kasuan izan ezik, eta interesgarria
litzateke ale horiek moztu eta basoa berritzea, hemengoak diren antzeko espezieak erabiliz.
Landare-orban horiek nahiko ondo gordeta eta zainduta daude, salbuespenak salbuespen,
nahiz eta horietako batzuek hobetzeko eta ingurumenaren ikuspegitik leheneratzeko
jarduketaren bat behar duten, klimax-basorantz bilaka daitezen (degradatutako ertzak dituzten
eremuak, soilguneak, baso-landare aloktonoak tartean, basopearen gehiegizko garapena,
etab.).
Interes komunitarioko gainerako habitatei dagokienez, esan behar da garaiera txikiko segabelardi pobreak (6510 kodea), txilardi lehor europarrak (4030 kodea) eta larre lehor erdinaturalak (6210 kodea) −horietako batek ere ez du lehentasunik− ez direla Babes Bereziko
Eremuan sartu, Soraluze-Placencia de las Armasko lurraldearen antolamenduko irizpideengatik
hertsiki. Erabaki hori hartzeko arrazoiak askotarikoak dira, besteak beste: higadura-arrisku
handia eta oso handia duten lurzoruak (baliabide ez berriztagarria) babestearen beharra nahiz
belardi-erabilerarako bokazio handia duten lurzoruei eustea, abeltzaintza-jardueraren garapena
eta udalerriko abeltzaintzako ustiapenen jarraipena sustatzeko. Habitat horiek, bestalde,
ugariak dira udalerrian nahiz Gipuzkoako lurralde osoan.
9.1.2.- Nekazaritza eta abeltzaintzako landa-eremua eta landazabala.
EAEko Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren
arabera, bi azpieremu zehaztu dira:
- Balio estrategiko handia:
Hiri-erabileretatik at mantendu diren eta gaitasun agrologiko handiena duten lurzoruak bi orban
dira (IV mota agrologikoa), eta udalerriaren hegoaldean daude kokatuta, Itzioetxeko-Itzio eta
Saloguengañekoa baserrien inguruan, Irure auzoan. Nekazaritza-sektorearen ikuspegi
estrategikotik lehentasuna du inguru horiek gordetzeak eta zaintzeak.
- Trantsizioko landa-pasaia.
Azpieremu-tipologia hau erabilera-gaitasun moderatuko edo baxuko lurzoruei dagokie, nagusiki
maldek (kasu askotan % 30etik gorakoak), drainatzeek eta ezaugarri kimikoek ezarritako
mugen ondorioz. Eremu horiek, oro har, oso hauskorrak dira hainbat erabileratarako, kokapen
topografikoaren eta sakonera, ur-erreserba eta ugalkortasun txikiaren ondorioz.
Soraluze-Placencia de las Armas udalerriko lur malkartsuen ezaugarriak aintzat hartuta eta
nekazaritzarako nahiz abeltzaintzarako erabileretarako zuzentzeko lurrak behar direla kontuan
hartuta, gaur egun larre eta baratzeetarako erabiltzen diren eremuen izaerari eusten saiatu gara
zonakatze-proposamen honetan, malda handiko inguruetan ez daudenean edo higaduraprozesu larri edo muturrekoen mende ez daudenean bederen (Ezoziko eta San Andresko
hegaleko hainbat inguru baztertu dira, arriskua minimizatzeko), kasu zehatz batzuk salbu.
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Sega-belardiak, Habitat Zuzentarauan interes komunitarioko habitat gisa sailkatuta daudenak,
azpieremu honen barnean txertatu dira kasu gehienetan, eta ez dira intereseko landareditzat
hartu, udalerri honetako nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapen askok lurzoru horien beharra
baitute beren jarduera garatzen jarraitzeko. Hala ere, plan honek azpieremu horren barnean
txertatzen baditu eta lur horien bokazioarekin bat etorriko den erabilera arautzen badu, babestu
egingo ditu hein batean, abeltzaintzako ustiapenak eta horrelako habitata garatzea errazten
duten teknikak sustatzen baitira. Ez dugu ahaztu behar belardi horien jatorria artifiziala dela, eta
baserritarrak eta belarjaleek zeregin garrantzitsua betetzen dutela horiek babesteko orduan,
azken horiek lur hori zapaltzen eta ongarritzen baitute.
Edozein modutan ere, azpieremu honen barnean jasotako eremu gehienak erabiltzeko orduan
zainketa berezia behar duten lurzoruei dagozkie, lehenago adierazitako ezaugarrien ondorioz,
eta oso garrantzitsua da alderdi hori azpimarratzea. Alde horretatik, udalerri honetako paisaiak
lehenagotik ere lurzoru hauek babesteko ahalegina egin dela erakusten du, harrizko hormatxo
txikiak ikusten baitira, batez ere Deba ibaiaren eskuin aldeko hegaletan, Ezozi eta San Andres
auzoetan, eta, puntualki, Txurruka eta Irure auzoetan; eta baso-unada txikiak ere ikusten dira,
belardiekin mosaikoa osatuz.
Aipatutako irizpide horien ondorioz, kategoria honen barnean txertatutako eremuak ez datoz
guztiz bat ez Eibarko Lurraldearen Zatiko Planean (Debabarrena) jasotakoekin, ez eta
Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean
jasotakoekin ere –bi horietan jasotakoak ere ez dira berdinak–, baina gehiago hurbiltzen dira
azkeneko horretan jasotakoetara eta zehaztu egin dira.
9.1.3.- Basogintzako landa-eremua.
Lurraldearen ezaugarri topografikoek udalerriko hainbat eremu baso-erabilerara zuzentzea
ekarri dute, gaur egun erabilera hori ez badute ere. Malda handiko eremuak dira, erabileraahalmen txikia dutenak, eta higadura-prozesu garrantzitsuak dituzte. Horrelakotzat hartzeko
lehentasuna izan duten irizpideak naturaren eta ekoizpenaren ikuspegitik balioa duten eremuok
babestearekin lotuta daude, eta, horregatik, jarduera mota hori hartzeko duten gaitasun
horretara zuzendu dira.
Baso-erabilera duten esparru guztiak eremu bakar batean biltzen dira; izan ere, ekoizpenfuntzioa eta babes-funtzioa lotuta daude elkarrekin, nahiz eta komeni den % 50etik gorako
maldetan baso-erabilera sustatzea, beroriek babesteko, eta matarrasen erabilera zokoratzea.
Ildo horretatik, ustiapenei lotutako baso-berritzeek, lehen fase batean, zeregin egokia betetzen
dute, ingurua zaindu eta gordetzeko bidea ematen baitute, baina ondo egonkortuta edota,
areago, paisaian ondo integratuta dauden gune batzuei eraso larriak edo kalteak eragin
diezazkiekete matarrasek edo baso-soilketek, bai ikuspegi ekologikotik eta bai fisiografikotik,
eta, ustiatu ondoren, urak lur horiek higa ditzake, arazo larriak eraginez, masa-mugimenduak
sorraraz daitezke eta inguru horren egitura ekologikoa ere nabarmen pobretu daiteke. Gainera,
baso-erabilerak baso-pistak irekitzea eta gero horiek mantentzeko lanak egitea eskatzen du
(askotan ez zaie jaramonik egiten), eta malda handiko inguruetan lur-mugimenduak eragiten
ditu horrek, ibai-ibilguak aldatzen ditu, drainatzeko obrak ez dira nahikoa izaten, eta nabarmen
eragiten zaio paisaiari; eta, batzuetan, ustiaketa horietan erabiltzen diren makinetatik datozen
olioak inolako kontrolik gabe isurtzen dira.
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Hertsiki ingurumenari lotuta dauden gogoeta horietan, higadura-arrisku handia edota % 50etik
gorako malda duten eremuetan hemengo espezieak landatzeko aukera sustatu beharra
azpimarratu da, eta kontuan hartu behar da udalerri honetako lurren zati handi batek ezaugarri
horiexek dituela. Gaur egun dauden espezie aloktonoko baso-masen ordez poliki-poliki bertako
espezieak sartzeko apustua Soraluze-Plancencia de las Armasko paisaiaren aniztasuna
bultzatzeko eta sustatzeko asmoz ere egiten da; izan ere, gaur egun, pinuaren, pinu zuriaren
eta beste antzeko konifero batzuen monolaborantza da nagusi.
Administrazioak neurri horiek sustatzen ditu lurzoru publikoetarako, nahiz eta ez den proposatu
izaera orokorrarekin egoera horretan dauden gainerako lurzoruetara hedatzea. Xede horretara
bideratutako “Baso Bidez” programaren barnean, udalak jada zenbait ekimen sustatu dituela
azpimarratu behar da.
Ingurumenaren erabilera eta kudeaketa zuzena sustatzeak, aldi berean, ingurumenaren arloko
ziurtagiria lukeen zura lortzeko aukera emango luke, eta ustiaketa horiek merkatu berriei
zabalduko lizkiekete ateak (“eskari berdea”).
9.1.4.- Azaleko urak babesteko landa-eremua.
Ibai-ibilguen multzoak (Deba ibaia eta berorren ibaiadarrak) eta berorien babes-ertzek osatzen
dute, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (isurialde
kantauriarra) xedatzen duenaren ildotik. Beraz, eduki hidraulikoari begira, Debaren ibilgua,
udal-barrutian sartzen den unetik (gutxi gorabehera 24,4 KP) Egorekin bat egin arte (19,4 KP),
IV. mailakotzat hartzen da: 200 < A ≤ 400 km². Sagarraga erreka, ezker eretzetik, eta Ipintza,
Keixeta eta Orroaga, eskuin ertzetik, 0 mailakoak dira, eta berorien arro isurlea 1etik 10 km²-ra
artekoa da (1 < A ≤ 10 km²). Gainerako ibai-ibilguak 00 mailari dagozkio, eta, beraz, 1 km²-tik
beherako arro isurlea dute, eta Lurraldearen Arloko Plan honetan isurketa-urtzat hartzen dira.
Azaleko uren inguru horietan, jabari publiko hidraulikoa errespetatuko da, bai eta horien
zortasun- eta kontrol-eremuak ere, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak,
uren legearen testu bateratua onartzen duenak, Plan Hidrologikoak eta EAEko Ibaien eta
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak diotena betez.
Deba ibaiaren ibilgua hondatuta eta aldatuta dago ingurumen aldetik, eta, beraz, beharrezkoa
da ingurumen aldetik berreskuratzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, ibaia hirigunetik
igarotzen den zatian bereziki.
Era berean, Deba ibaia Soraluze-Placencia las Armasko hirigunetik igarotzen den zatiaren
ertzak zaintzeko beharra ere jasotzen da hemen, bereziki Oleako presaren inguruari
dagokionez, 2014. urtean ur-zozoaren presentzia (Cinclus cinclus) eta martin arrantzalearena
(Alcedo atthis) hauteman baita; Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden
Espezieen EAEko Katalogoan, interes bereziko espezietzat hartzen dira horiek.
9.1.5.- Ingurumenaren aldetik hobetzeko eremuak.
Hauek dira nagusiki:
a) Harizti azidofiloko eta baso mistoko arboladi gaztea edota degradatua duten zenbait
eremu.
b) Udal-barrutiaren ipar-mendebaldean dagoen Maltzagako harrobi inaktiboari dagokion
eremu txikia (leheneratze ekologikoko eremua).
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c) Gaztañazuloako behe-ibarrean dagoen eremu hondatua, Arregibaso baserritik gertu
dagoena (Irure auzoa), GOL enpresaren (Alfa Taldea) hondakindegi zaharra izan zena;
gaur egun oraindik jendea hondakinak botatzera joaten da bertara. Hondakindegi zahar
horretan, bereziki ertzeko eremuetan, modu naturalean leheneratzeko ahalmen
garrantzitsua duten gune batzuk daude; erdiko gunea egoera okerragoan dago.
d) AP1 autobideko (Eibar-Vitoria/Gasteiz) obren eraginpeko eremuak, eta udalerriaren
ipar-mendebaldean kokatuta daudenak.
9.2.- BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK.
9.2.1.- Korridore ekologikoa.
Lurralde honetan dago Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru lotunea, Gorostiagarekin batera,
Izarraitz eta Aizkorri-Aratz inguru edo guneen konexio-elementua: Soraluze-Placencia de las
Armasen ekialdean, halaber, R-9 eskualde-korridore ekologikoaren eremu bat dago
(adierazitako lotune horren inguruko lurretan, Txurruka auzoko Aizpuruzabalako eta
Ozetagañako inguruetan), eta inguru edo gune horien arteko lotura errazten du horrek.
EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen dokumentuan biltzen den eremuari dagokionez,
Karakate-Irukutzeta-Agerre Buru lotuneari dagokion eremuaren mugetan zenbait kontu doitu
dira, Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planean eta HAPO honetan biltzen diren mugei
egokitzeko.
9.2.2.- Faunaren ikuspegitik interesa duten eremuak.
Bat dator Sagarraga errekan, haltzadien presentzia duen ibai-ibilguan, kokatutako karramarro
autoktonoaren −Austropotamobius pallipes− intereseko eremuarekin; espezie hori galzoriko
espezieen barnean sartuta dago, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden
Espezieen EAEko Katalogoan.
9.2.3.- Floraren ikuspegitik interesa duten eremuak.
Bat dator gorostiz (Ilex aquifolium) osatutako sareta batekin (UTM 1 km x 1km); espezie hori
interes bereziko kategoriakoen artean sartuta dago, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian
Arriskuan dauden Espezieen EAEko Katalogoan.
9.2.4.- Interes geologikoko eremuak.
Interes geologikoko eremuak (IGE) bat datoz Arzabaletako sumendi-harriekin; IgarateMendiolako taula-formako gorputzekin; Maltzagako laba-jarioaldi trakitikoekin; Argarateko
pillow-labekin; Arkaizko pillow-labekin eta Karakateko ebakidura bolkanikoarekin.
9.2.5.- Paisaia babesteko eremuak.
Aztergai dugun esparru honetan, ez dago izaera bereziko paisaiarik katalogatuta, ez eta
paisaia- edo kultura-mugarririk ere, nahiz eta udalerri honen iparraldeko esparru txiki bat
Arrateko Santutegiaren ikusizko eragin-eremuan sartzen den (Eibarren dagoen eta SoraluzePlacencia de las Armasko arroak mugakide duen ikus-arroan, 186 zenbakikoan, kokatuta
dagoen paisaia- eta kultura-mugarria).
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Bestalde, Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru natura-intereseko eremuan sartzen den SoraluzePlacencia de las Armasko paisaia ez dago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko paisaia berezi
eta nabarmenen katalogo irekian (aurreproiektua), baina honako dokumentu honetan txertatu
dira bereziki bertako gailurren lerroa eta gertueneko ingurua, paisaiaren ikuspegitik balio handia
duenez babestu beharreko paisaia delako (mendikatetik izugarrizko bistak daude, eta
Gipuzkoako lurretan duen presentzia ere ez da nolanahikoa). Modu bertsuan, Debaren beste
ertzeko inguru kakumenalak ere sartzen dira, hegal aldeetako uharteak eta Deba eta Sagarraga
bailaren artean kokatutako Artegieta ingurua barnean hartuta, irradiazio-lainoa den egunetan
paisaian oso modu berezian agertzen baita. Ia udal-barruti osoa hartzen duen ikus-arroaren
ikusgarritasun handieneko lurraldea babesteko proposatzen da hori guztia.
9.2.6.- Interes kulturaleko eremua.
137/2003 Dekretuak, ekainaren 24koak, dioenez, Elosua-Plazentzia Estazio Megalitikoak
Ondasun Kultural kalifikazioa du, eta Multzo Monumental kategoria. Estazioa 15 monumentu
megalitikok osatzen dute, eta Karakate-Irukurutzeta-Agirren Buru mendikatean sakabanatuta
daude monumentu horiek (Azkoitiko, Bergarako, Elgoibarko eta Soraluze-Placencia de las
Armasko udal-barrutiak). Hauek dira monumentuok: Atxolin, Iruiya, Aitzpuruko Zabala,
Irukurutzeta, Keixetako Egiya Hegoa eta Agerreburu trikuharriak, eta Aizkoin, Atxolin Txiki,
Naasiko Goena, Pagobedeinkatu, Gizaburua, Keixeta, Keixetako Egiya Iparra, Kutzebakaar eta
Maurketa tumuluak. Zerrenda horretako zortzi aztergai dugun eremuaren barnean kokatzen dira
(lehen hiru trikuharriak eta lehen bost tumuluak).
Hiru babes maila daude: babes bereziko eremua, babes ertaineko eremua eta oinarrizko
babes-eremua; eta azken horixe da perimetro-mugak ezartzeko aintzat hartu dena, estazio
horretako monumentu megalitiko guztiak unitate bakar batean bilduta. Erabilera horien araudia
137/2003 Dekretura egokituko da.
Inguru hori Trikuharrien Ibilbidearen barnean sartzen da, PR-GI 94 deritzonaren barnean, eta
20 kilometroko ibilbidea hartzen du.
9.2.7.- Ingurumenaren aldetik hobetzeko, leheneratzeko edota berreskuratzeko eremuak.
Hauek dira nagusiki:
a) Deba ibaiaren ibilgua, udalerri honetatik igarotzen den tartean, bai ibilgua bera eta bai
ibaiertzak, oso hondatuta eta degradatuta daudelako. Egin beharreko jarduketek hainbat
lan hartu behar dituzte barnean, ibaiertzetako espezieak landuz inguru horiek
berreskuratzea eta ingurumenaren aldetik hobetzea, landa-ingurunetik igarotzen den
zatian espezie inbaditzaileak erauztea edota hondatu eta dregadatutako zatiak
leheneratzea, elementu natural horiek Soraluze-Placencia de las Armasko bizitzan eta
paisaian txertatzeko xedez. Lehentasuna duten ekintzak dira, inguru hori ingurumenaren
aldetik nahiko hondatuta baitago, eta hirigunetik pasatzen den zatian udalerriko espazio
libre hiritar nagusi izan dadin ibaiaren balioa indartzea interesgarri jo baita.
b) Erreken ertzak, ertz horietako gehienek ezaugarri zituzten ibaiertzeko landareak
(haltza eta lizarra nagusiki) galdu baitituzte, edo landare-lerro mehe batera murriztuta
gelditu baitira.
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9.2.8.- Uholdeak jasan ditzaketen eremuak.
EAEko barneko arroei dagozkien Uholde Arrisku eta Kalteginen Mapek, Uraren Euskal
Agentziak (URA) 2013ko ekainean egindakoek, Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko
Eremu bat identifikatu dute Deba ibaiaren ibilguan, udalerriko tarte hiritarrari dagokiona; ES017GIP-DEB06 kodea du (hasierako koordenatuak: X 548099 eta Y 4780009 eta amaierako
koordenatuak: X 546993 eta Y 4780790).
1,54 km inguruko eremu hori Keixeta errekarekin bat egiten duen puntutik Sagarragarekin
elkartu arte doa (9,7 Ha inguru).
Gaur egun, zati honetan Deba ibaiak izan beharreko tratamendurako soluziorik egokienak
aztertzen ari dira, eta azterlan horren emaitzak eta dokumentu hau izapidetzeko prozesutik
ateratzen direnak kontrastatzea aurreikusten da. Zerbaitegatik hartzen da dokumentu honen
oinarrizko helburu gisa Deba ibaia modu esanguratsuan hobetzea eta Soraluze-Placencia de
las Armasko udalerriari egingo dion ekarpena aintzat hartzea.
9.2.9.- Higa daitezkeen edo higadura-arriskua duten eremuak.
Higadura hidriko laminarrak, USLE REAL ereduaren arabera kalkulatu denak, argi islatzen du
garrantzi handia dutela udalerri honetan higadura-prozesuak jasateko arrisku moderatua, larria,
oso larria edo muturrekoa duten eremuek; eta eremu horietako erabilerak eta beroriek
egokitzeko eta kudeatzeko teknikak kontrolatu beharra dagoela adierazten du horrek. Lurralde
honen ezaugarriak eta azkar hazten diren baso-sailek hartzen duten hedadura handia aintzat
hartuta, erabiltzen diren teknikak ondo zaintzeak lehentasuna izan behar duela azpimarratu da;
eta arrisku handieneko inguruak haziera motelagoko espezieetara orientatu beharra ere
azpimarratu da, berritu ezin den baliabide den aldetik lurra babestu ahal izateko.
Higadura-arrisku handiena duten tokiak Deba ibaiaren bi ertzetako behe-hegaletan kokatzen
dira, bai eta Deba ibaiaren eskuin ertzeko hegaletan ere, batez ere Ezoziko eta San Andresko
auzoetan.
9.2.10.- Akuiferoen kutsadura izateko arriskua duten eremuak.
Ez da hauteman horrelako ezaugarriak dituen eremurik.
9.3.- ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK ARAUTZEA.
Planak, bestalde, gune eta eremu horietako bakoitzean erabilerak ezartzeko baldintzak
arautzen ditu, beroriei dagozkien Hirigintza Arau Orokorretan.
Lurzoru hiritarrezinaren barnean sailkatutako udalerriko lurraldearen azalera zabalean planak
izango dituen eraginak positiboak izango dira beti, hartu diren erabakiek ingurua babestea
baitute xede eta, horrez gain, landa-lurzoruak naturaren, paisaiaren eta produkzioaren
ikuspegitik dituen balioak gorde eta zaintzea sustatzen baitute; horrez gain, ingurumenaren
ikuspegitik hondatuta, degradatuta eta kaltetuta dauden eremuak berreskuratzea, leheneratzea
edota hobetzea ere sustatzen dute. Urbanizaziotik babestu egin dira baliabide horiek, baina
biztanleek beroriez gozatzeko aukera dute, balio horien kokagune den lurraldearen balio
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potentzial intrintsekoaz jabetzeko beharrezkoa baita horiek ezagutzea, bai eta beroriez
gozatzea eta, modu egoki batean, dagokien balioa ematea ere. Praktikan, Euskal Herriko
historiaurrea ezagutzeko ibilbidearekin (Karakate-Irukurutzeta mendikatea), balio geologikoekin
eta beste balio batzuekin lotutako aisialdiko eta turismoko jarduerak ezartzea sustatuko da.
Ildo horretan, Hiri Antolamenduko Plan Orokor honek landa-ingurunerako gauzatutako
zonakatze- eta garapen-proposamenak lurraldea osorik hartuta egin den analisiaren emaitza
dira, eta abiaburuko ideia hauxe izan da: ingurumen-balioa duten eremuak babestuko eta
kontserbatuko direla bermatzea (Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru natura-intereseko eremua;
Kurutzeko Gaina natura-intereseko gunea; interesekoak diren landaredi-masak; ibai-sarea;
nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak, eta baso-erabilerak; balio agrologiko handiko
lurzoruak; korridore ekologikoak; paisaia; interes kulturaleko eremuak; faunaren, floraren eta
geologiaren ikuspegitik interesa duten eremuak; eta baita lurzorua bera ere, baliabide ez
berriztagarria den aldetik), ingurumen-arriskuak kontrolatzea (higadura, uholdeak, kutsatuta
egon daitezkeen lurzoruak, biodibertsitatea hondatzea, zarata, etab.), eta bertako elementu eta
balio bereiziei ez eragitea. Aldi berean, denboraren joanak hondatu, degradatu edota kaltetu
dituen eremuen gainean ekintza positiboak abiarazi beharra balioetsi da.
Bestalde, berariaz Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan zehaztutakoarekin bat etorriz, argi
adierazi da lurzoru hiritarrezinean erabilera autonomoa izango duten etxebizitzak eraikitzea
debekatuta dagoela. Hori horrela izanik ere, sakabanatutako baserrien (herena baino gehiago
hutsik) baldintzatzaileak arautzen ditu Plan Orokorrak, eta lehendik dauden eraikinetan, eraikin
bakoitzean mugatzat bi etxebizitza ezartzea proposatu da.
Bestalde, ez da identifikatu landa-izaerako herrigune izateko eskatzen diren baldintzatzaileak
betetzen dituen kokagunerik, lurzoruari eta hirigintzari buruzko legediak horretarako
aurreikusten duenarekin bat etorriz. Hala ere, Ezozian eta San Andresen, inguru horietan
Debabarreneko Lurraldearen Zatiko Planak lurraldeari ematen dion lurraldeko sargune izaera
egiaztatu da.
Landa-lurzoruaren lur-zatiketak lur-jabetza txikien eredu bati erantzuten diola ikusi da, eta
zatiketa handiagoak egiteko aukerak mugatu ahal izateko neurriak proposatu dira.
Lurzoru hiritarrezinean hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamenduak ezartzeko aukera
ematen du planak, eta Hirigintzako Arau Orokorren bidez arautuko dira, baina horiekin lotuta
egin daitezkeen eraikin eta instalazio berriek aginduzko Plan Berezia beharko dute.
Azkenik, landa-ingurunean identifikatutako eremuei ingurune hori gurutzatzen duten foru-sareko
errepideei dagozkienak erantsi zaizkiela gaineratu da.
Ez da proposatu udalak dagokion espedientean identifikatu eta arautzen dituen landaerrepideei zona edo eremu maila esleitzea, beharrezko ikusiz gero landa-ingurunearen
antolamenduan gainjarritako baldintzatzaile gisa hartuko direla ulertuta; beraz, ez dira inguru
horretako oinarrizko egituran txertatu.
Landa-lurzoruan planteatutako proposamen horiek ez dute nekazaritzaren sektorean eragin
negatiborik izango, oro har, ez eta bereziki nekazaritza eta abeltzaintzako nahiz basogintzako
ustiapenetan ere. Are gehiago, balio agrologiko handiko lurzoruek eraginik ez jasateaz gain,
HAPO honek udalerriaren hegoaldean dauden bi orban maila horretako lurzorutzat hartzea
planteatu du, nekazaritzakoak ez diren erabileretatik babesteko.
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Horregatik guztiagatik, HAPO honek landa-lurzoruan eta lurzoru hiritarrezinean izan ditzakeen
eragin esanguratsu guztiak POSITIBOAK dira, deskribatutako eta aztertutako ingurumenaldagai guztietan (airea, lurzorua, landaredia, intereseko habitata, fauna, ura, paisaia,
nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenak, ingurumen alderditik sentiberak diren eremuak,
ingurumen-arriskuak, aisia, etab.) modu onuragarrian eragiten baitute.
10.- Planaren eragin globala.
Lurralde osoa eta aurreikusitako helburuak kontuan hartuta ingurumen-eraginak sortuko
dituzten ekintzak banan-banan aztertu eta balioetsi ondoren, HAPO honetako proposamenen
garapenak Soraluze-Placencia de las Armasko udalerrian sortuko duen eragin globala guztiz
BATERAGARRIA da (ingurumenari gutxi edo oso gutxi eragiten dio), eta, are gehiago,
ONURAGARRIA izango da, kasu askotan.

IX.-

NATURA 2000 SAREKO LEKUETAN IZANGO DUEN ERAGINAREN EBALUAZIOA

43/92/EEE Zuzentaraua, habitat naturalak eta basa animaliak eta landareak babesteari
buruzkoa, oinarri hartuta garatu zen Aurrerapenaren Informazioa eta Diagnostikoa
dokumentuan aipatu den moduan (2014ko martxoa), Soraluze-Placencia de las Armasko
udalerrian ez dago Natura 2000 Europako Sarean sartuta dagoen espazio naturalik (Erkidegoko
Intereseko Tokiak, Babes Eremu Bereziak edo Hegaztientzako Babes Eremu Bereziak).
Beraz, HAPO honetan jasotako erabakiek ez dute eragin-trukerik aipatutako sare horretan
sartuta dauden espazioekin, eta, beraz, ez zaie zuzenean eragingo. Horrez gain, sare horretan
sartutako espazioak udalerritik nahiko urrun daudela ere azpimarratzen da.
X.-

IRTENBIDEEN HAUTAKETA-PROZESUAREN LABURPENA

2014ko martxoan plangintzaren Aurrerapena formulatu zenean, hainbat antolamendu-irtenbide
planteatu ziren, hautemandako arazoari erantzuna emateko eta, horren arabera, udal proiektua
zehazteko. Ondoren, horiek azalduko ditugu, onartutako proposamenen hautaketa zein izan den
zehaztuz; hautaketa horretan, lehentasuna eman zaie ingurumen-iraunkortasunaren eta
iraunkortasun ekonomiko eta sozialaren esparruetako irizpideei, gaur egungo egoera eta
udalerriaren beharrak kontuan hartuta. Ikusi denez, planak azkenik proposatu eta onartu duen
hiri-ereduak ingurumen-aldagaia abiapuntuko premisatzat hartu du, planaren ia proposamen eta
ekintza guztiak lehendik artifizializatuta dauden eremuetako lurraldeetan garatuko baitira, eta, era
berean, antzeko izaera izango duten beste batzuk formulatu ditu udalerri osorako, udalerriko
beste inguru batzuk ingurumen aldetik babesteko, kontserbatzeko, berreskuratzeko eta
hobetzeko. Bi proposamen jakin dira soilik lurzoru naturalean edo artifizializatu gabean egingo
liratekeenak: bata, ekipamendu bat ezartzeko (hilerri berria), eta, bestea, aisialdiko baratzeak
hartzeko; azken erabilera horrek, gainera, berriztagarria ez den baliabide hori kontserbatzeko
aukera emango du. Gainera, horren guztiaren ondorioz, hiri-eremuaren azalera nabarmen
murriztuko da.
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X.1.- Deba ibaiaren eta ibaiertzen antolamendua.
HAPO honek hirigunea ibaira zabaltzeko apustua egin du, bai hirigunean eta bai landaingurunean ibai-ibilgua eta ibaiertzak babesteaz gain; ingurumenaren ikuspegitik hobetzeko
neurriak ere sustatzen ditu. Horretarako, baztertu egin dira: “0” irtenbidea, uholde-arriskuaren
aurrean esku hartzea ezinbestekoa baita; indarrean dauden Arau Subsidiarioek bere garaian
proposatu zuten antolamendu-irtenbidea, azken 15 urteotan egin ez dena; eta URAk 2006.
urtean sustatu zuen proiektuari dagokiona, hiriguneko presak kentzea aurreikusi baitzuen, eta
ondorioz, uharteak kentzea baitzekarren horrek, bai eta hiriguneko zatian ibilguan ura izango
zela bermatuz presek sortutako ur-planoak kentzea ere, ibaiaren uberka guztiz aldatuz.
Aitzitik, Aurrerapeneko D.B irtenbidea aukeratu da: Oleako presaz behera hurrena daudenen
altuera murriztean datza aukera hau, halaxe egin baitzen Oleako presarekin ere; baina eutsi
egiten zaie beroriei, uholde-arriskua minimizatuz, faunaren igarobidea bultzatuz, oinordetzan
jasotako ondare kulturalari eutsiz eta udan hirigunean eta tokiko paisaian ur-planoak finkatuz.
Soraluze-Placencia de las Armasko Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsuko Eremuaren
inguruan lanean ari den Uraren Euskal Agentziarekin (URA) hainbat irtenbide kontrastatu
ondoren planteatu da proposamen hori.
Testuinguru horretan, Deba ibaiaren eskuin ertz osoan ertzeko pasealeku baten antolamendua
sustatzea proposatzen du HAPO honek; horretarako, ezkerraldean azken eraikinak
gauzatzerakoan eman diren irtenbideak aplikatuko dira (Errabala, 3 eta 5, eta Baltegieta, 32 eta
34); eta lehendik dauden eraikinak finkatzeko ahalegina egingo da bi ertzetan, salbuespenen
bat egingo den arren. Hori guztia jabari hidraulikoa errespetatuz egingo da, eta uholde-arriskua
murrizteko ahalegina egingo da, aplikagarri diren araudiarekin eta planekin bat etorriz.
X.2.- Bide-antolamendua, mugikortasuna eta irisgarritasun unibertsala.
Gaur egun dagoen bide-sarea finkatzeko proposamena berrestea aukeratu da, eta, beraz,
baztertu egin da bide- edo trenbide-azpiegitura berriak egitea; eta GI-627 errepidetik hirigunera
iparraldetik eta hegoaldetik sartzeko bideak hobetzera eta Deba ibaiko bizikleta-bidea
Maltzagaraino luzatzera mugatuko dira esku-hartzeak. Hirigunean mugikortasuna hobetzeko
jarduketa bat ere egingo da: bide-eraztuna, aparkalekuak, zubi eta igarobide berriak,
ibaiertzeko pasealekua, kale eta plaza berriak, puntu beltzak eta arkitektura-oztopoak kentzea,
eta igogailu publiko berri baten aurreikuspena.
Beraz, alde batatik, Aurrerapenean proposatutako VB irtenbidea aukeratu da, irtenbide horrek
bide-eraztunaren luzera murrizteko aukera ematen baitu, eraztun horretan bi zirkulazionoranzkoen artean aukeratzea ahalbidetzen baitu, eta, horrela, eraztuna guztiz hiritar bihurtzen
baitu. Bestetik, Santa Ana kaleari ibaiaren ondoan jarraipena ematea jasotzen duen irtenbidea ere
aukeratu da, irtenbide horrek pasealeku eguzkitsu bat sortzea eta Deba ibaiaren ibilgutik
eraikuntzei tarte gehiago ematea jasotzen baitu. Eta zahar etxerako sarrerako kaleari jarraipena
emanez igarobidea egitea jasotzen duen irtenbidea ere hautatu da, eta, berorren arabera,
igarobide ireki bat (estali gabekoa) egingo litzateke, kokapen estrategikoagoan.
X.3.- Hiri-eraldaketarako esku-hartzeak.
Alde zaharrari balioa emateko helburua finkatu da, alde zaharra birgaitzeko indarrean dagoen
Plan Berezian jasotako helburuekin bat etorriz, nahiz eta bertan zenbait berregokitzapen
planteatu daitezkeen; ildo horretatik, ibaiaren aurreko aldean dauden eraikinak finkatzeko
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proposamena aukeratu da, salbuespen puntualen batekin, askotariko beste hainbat eraikin
antolamendutik kanpo uzteko proposamen aurrean.
Erregetxen esku hartzeko proposamena onartu da; horrela, gaur egun aparkalekurako dagoen
azaleran plaza bat egingo da, eta aukera gehiago eskainiko dituen alturako ekipamendu-eraikin
bat egingo da bertan (EA irtenbidea), inguruko eraikuntza-profilean behar bezala txertatuz,
betiere. Plaza hori Plaza Zaharrari jarraitutasuna emanez antolatu da, eta, aldi berean, ibaira
gehiago zabaldu nahi da, hiriguneko espazio libre publiko nagusi bihurtuz.
Bigarren plaza berri bat egitea ere aukeratu da, hau ere Deba ibaira zabalduta, Olaldean, Santa
Ana kalearen luzapenean, hegoalderantz pasealeku batekin jarraitutasuna emanez
(Aurrerapeneko AB irtenbidea). Proposamen honen interes estrategikoak lehentasuna du,
besteak beste, lehendik dauden eraikin industrial batzuei eusteko planteamenduaren aurrean
(“0” irtenbidea) edo kalea hegalaren ondoan jarraitzeko proposamena jasotzen duen AA
irtenbidearen aurrean.
Hirugarren plaza bereizi bat antolatzea ere aukeratu da, ibaiaren aurrean, ibaiaren ezkerreko
ertzean, Gabolats zubiaren ondoan; horretarako, zubi horretatik gertuen dauden kanoi-fabrika
zaharraren pabiloiak eraitsiko dira, baina ibaiaren aurreko aldean daudenak finkatzea proposatu
da, kokagune horren memoria historikoa kontuan hartuta, eta bizitegi-izaerako erabileretara
zuzenduko dira bereziki. Beraz, CA eta CC irtenbideak baztertu egin dira, eta Aurrerapenean
CB gisa identifikatuta dagoena garatzen duen irtenbidea aukeratu da.
Era berean, gaur egun Pascual Churruca enpresa kokatuta dagoen azpieremua bizitegiizaerako erabileretarako berrantolatzeko proposamena ere onartu da.
Ildo horretako esku-hartze batek esklusiboki lehendik dagoen lurzoru hiritarraren barnean, jada
artifizializatuta dagoenean, jardutea adierazten du, eta, beraz, Plan Orokor honek hartzen duen
denbora-mugan hiri-eremua hedatzea saihestuko luke. Baina hori bai: eskaintzan planteatu den
zurruntasun-koefiziente txikia ikusita, kudeaketak eraginkorra izan behar du nahitaez, eta
planteatutako eskaintza merkaturatu behar da; horrek, gure ustez, ekimen publikoaren arloko
dosi garrantzitsuak eskatzen ditu, batez ere Santa Ana eremuan.
Bestalde, jada azaldu denez, proposamenean hiri-eremua ez hedatzea ez ezik murriztea ere
proposatzen da, Olearen hego-ekialdeko muturrean, Arau Subsidiarioetan aurreikusitako zubia
egiteko helburua baztertu egin baita, bai eta kanoien parkean ere, udal-izaerako lurretara
murriztu baita.
X.4.- Jarduera ekonomikoei dagokien lurzoruaren antolamendua.
Lehendik dauden industria-garapenak finkatzea aukeratu du proposamenak, eta ez du
aurreikusi helburu horretarako lurzoru berrien artifizializaziorik.
Baina jarduera ekonomikoetarako lurzorua prestatzea erabaki da, udalerriaren hirigunearen
erdian aurreikusitako esku-hartzeek eragingo dieten jarduerak bertan kokatu ahal izateko, batez
ere. Esku-hartzearen ildo horretan, baztertu egin dira Mendizabal, Agate eta Uhaska inguruetan
Aurrerapenean aurreikusitako berrantolamendurako irtenbideak; eta Amillagako eremua (lehen
Agate) berritzea onartu da, ingurumenaren ikuspegitik hobetzeko premia larria baitu.
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X.5.- Espazio libreen antolamendua.
Egin den diagnostikoan nahiz Alkarrekin prozesuan udalerriari begira hautemandako beharren
artean, espazio publikoak hobetu beharra jaso da. Horien urritasuna oso nabarmena da, eta,
beraz, ez da arazo kuantitatiboa, hertsiki kualitatiboa baizik.
Erregetxeko, Olaldeako eta Kanoietako plazek, aurreko X.3 atalean aipatu diren horiek, behar
bezala erantzuten die behar horri. Gainera, hiru zuzkidura horiek hirigunean modu orekatuan
kokatuta daude, eta hori oso garrantzitsua da.
Modu osagarrian, lurzoru hiritarrezinean sustapen eta jabari publikoko baratzeak antolatzeko
aukera planteatu da, Ezoziko bidearen ondoan.
X.6.- Ekipamenduen antolamendua.
Oro har, lehendik dauden ekipamenduen lursailak finkatzea planteatu da, nahiz eta horien
erabilerak berriro antola daitezkeen; horrela, Erregetxeko plazaren aurrean ekipamenduen lursail
bat antolatzea aurreikusi da, ekipamenduen eskaria hartzeko egokia baita eta, besteak beste,
eguneko zentroa, musika-eskola edo zuzkidura-bizitokiak har baititzake.
Epe erdi edo luzera gaur egungo hilerria lekuz aldatzeko eta Ezozira eramateko irtenbidea ere
onartu da; hilerriak hartzen duen lurzorua libre geldituko litzateke horrela, eta, besteak beste,
irakaskuntza-zuzkiduren beharrei erantzuna emateko eskuragarri geratuko litzateke. Ildo berean,
gaur egungo hilerria hedatzeko proposamena, indarrean dauden Arau Subsidiarioek aurreikusten
dutena, baztertu egin da.
Horrekin guztiarekin batera, eta gaur egungo instalazioei probetxu hobea ematearekin batera
(kiroldegiaren estalkia berritzea, aurrean pistak egitea...), ekipamenduen kokapena berriro
antolatu ahal izango da udalerrian, herritarrei zerbitzu hobea emateko eta gizarte-, laguntza- eta
kultura-jardueren (ekimen publikokoak nahiz pribatukoak), irakaskuntza-jardueren, kirol-jardueren
eta oro har aisialdiarekin lotutako jardueren funtzionamendu egokia bermatzeko.
X.7.- Zerbitzuen azpiegituren antolamendua.
Kale-argiteriari dagokionez, bereziki tokiko sare eraginkorrago bat ezartzeko proposamena onartu
da, eta “smart cities” programa beste zerbitzu batzuetara ere hedatuko da.
X.8.- Landa-ingurunearen antolamendua.
Formulatu den proposamenak ez du landa-inguruko lurzoruaren artifizializazioa ekarriko, ez eta
lurzoru hiritar edo hiritargarri gisa kalifikatzea ere, eta horrek sor ditzakeen tentsioak baztertuko
dira, beraz; indarrean dauden Arau Subsidiarioetan jasota dagoen lurzoru hiritarrezinaren
azalera hedatuko du gainera, berorren iraunkortasuna sustatzeko erabilerak arautuko baditzake
ere. Helburu horretarako, Aurrerapenean hasiera batean planteatutako zonakatze globalaren
proposamena berregokitzea erabaki da, ingurumen-organoak igorritako erreferentziazko agirian
planteatutako irizpideak eta aholkuak kontuan hartuta.
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HAPO APLIKATZEAREN ONDORIOZ INGURUMENAK JASAN DITZAKEEN ERAGIN
NEGATIBOAK
PREBENITZEKO,
MURRIZTEKO
ETA
INDARGABETZEKO
AURREIKUSITAKO INGURUMEN-INTEGRAZIORAKO NEURRIAK

HAPO hau berrikusteko prozesuaren hasiera-hasieratik, kontuan hartu da ingurumen-aldagaia,
eta garapen berrietarako jada aldatuta dauden eta balio txikiena duten eremuak aukeratu dira,
bai eta bateragarrienak direnak ere; edota ingurumenaren ikuspegitik babestu, kontserbatu eta
berreskuratu behar diren ingurumen-balioak identifikatu dira; beraz, HAPO honen baterako
eragin negatiboa oso txikia eta bateragarria da udalerriarentzat. Hori horrela da, plangintzak
eragin negatiboak soilik ez dituela sortuko ulertzen baita, nahiz eta batzuetan horixe pentsatuko
zen; are gehiago, abiapuntutzat definitutako helburuen arabera, planaren denbora-mugan
udalerria bere osotasunean ahalik eta iraunkorrena izateko onuragarriak izan daitezkeen
eraginak sustatu ahal izango dira eta sustatu beharko dira.
Dena den, HAPO honen edukia betetzeko, dagozkien Hirigintza eta Eraikuntza Proiektuak
idatziko dira bereziki, eta, zehatzago, Hirigintzako Garapen Planak idatziko dira; eta, azkenik,
horiek egikaritzeko lanekin gauzatuko dira. Horrek guztiak HAPO honek planteatutako
jarduketek edo proposamenek ingurumenean izan ditzaketen eragin negatiboak saihesteko,
murrizteko edo zuzentzeko hemen jasotzen diren prebentzio-neurri edo neurri zuzentzaileak
hartzea eskatzen du. Era berean, egokitzat jo da jardunbide egokietarako neurri batzuk hartzea,
jatorriko eragin arinak murrizteko edo kentzeko aplika daitezkeenak, hain zuzen. Eta hori guztia,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2014ko
irailaren 2an igorritako erreferentziazko agirian jasotako neurriak, oharrak eta aholkuak kontuan
hartuta. Neurri horiek, era berean, udalerriko herritarren bizi-kalitatean eta osasunean eragingo
dute.
Airearen kalitatea eta soinu-ingurunea babesteko irizpideak
- Proiektuaren eta obren mailan, hautsa eta kea sortuko dituzten iturriak kontrolatzeko neurriak
aurreikusiko dira (ureztatzea, xurgatzeko gailuak, pilatutako materialak edota kamioietan
garraiatutakoak estaltzea, zulaketarako ekipamendu modernoak, etab.), bai eta zarata
kontrolatzeko neurriak ere (ekipamendu eraginkorrak, soinu maila txikikoak eta egoera onean
daudenak, ordutegia arautzea, etab.); era berean, zirkulazioa kontrolatuko da, bereziki eraistelanetan, indusketetan, lurrak mugitzerakoan, materialen zamalanetan eta garraioan, dagokion
araudia betetzeaz gain (524/2006 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, zenbait makina aire
zabalean erabiltzearen ondorioz ingurunean sortzen diren soinu-emisioak arautzen dituena,
etab.).
- Errekuntza-motorrekin lotutako kutsatzaileen kontrola lan-eskala honetatik kanpo dagoen
politika bati dagokio, baina HAPO honek irisgarritasun eta mugikortasun iraunkorrarekin lotuta
proposatu dituen neurri batzuek airearen kalitatearen eta zarataren murrizketan alde jokatuko
dute, hala nola abiadura kontrolatzeak, garraio publikoaren eta bizikletaren erabilera
sustatzeak, bideak berrantolatzeak, loturak hobetzeak eta abarrek.
- Udalerri honetako hirigintza-plangintzak kontuan hartuko ditu eremu akustikoei aplikagarriak
zaizkien kalitate akustikoko helburuak, 2003ko azaroaren 17ko 37/2003 Legean, zaratari
buruzkoan, eta berorren garapen-araudian jasota daudenak; bereziki, aintzat hartuko ditu
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, eta 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa; eta, modu esplizituan, kontuan hartuko du
eremu akustikoen mugaketa, dekretu horrek ezarritakoaren arabera, bai eta lurzoruan nagusi
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den erabilera, eremu akustikoetarako ezarritako kalitate-helburuak eta zarata-fokuen igorpenmugak ere. Aipatutako dekretu horren III. tituluaren arabera, lehendik urbanizatuta dauden edo
etorkizunean garatuko diren eremuetan zaratari dagokionez aplikagarri diren kalitate akustikoko
helburuek (KAH) ez dute gainditu behar dekretu horretako I. eranskineko 1. zatiaren A taulan
ezarritako balioa. Etorkizunerako hirigintza-garapenak aurreikusita dituzten eremu akustikoetan
−hirigintza-erabileren kalifikazio berriak dituzten eremuak barne−, kanpoko espazioko kalitatehelburuek eremu urbanizatuetakoek baino 5 dBA gutxiago izan behar dituzte.
Bestalde, etxebizitzetara edo bizitegi-, osasun-, hezkuntza- edo kultura-erabileretara
bideratutako eraikuntzen barneko espazioan aplikatu behar diren KAH horiek I. eranskineko 1.
ataleko B eta C tauletan xehatuta daudenak dira.
Aurreko guztiarekin bat etorriz, HAPO honetan aurreikusitako garapenen ondoriozko Hirigintza
eta Eraikuntza Proiektuek kontuan hartu behar dituzte eremu akustikoei aplikagarriak zaizkien
kalitate akustikoko helburuak. Halaber eta lurzoruaren erabilera xehatuak ezarriko diren
hirigintza-garapeneko planak izapidetzerakoan (Plan Bereziak), eremu akustikoen mugaketa
egingo da. Era berean, plangintza orokorrean ondoren egiten diren aldaketek, berrikuspenek
eta egokitzapenek lurzoruaren erabilera aldatzea jasotzen badute, ezinbestekoa izango da
udalerriko zonakatze akustikoa ere berrikustea.
Hori guztia, bestalde, Plan Orokorraren testuinguruan zarataren arloan egindako azterketekin,
memoriaren 3. eta 4. eranskinetan jasota daudenekin, bat etorriz egingo da.
- “21.1 Txurruka” azpieremua eta “25. Cañones” deiturikoetako bizitegi-garapeneko eremu
berrietan kalitate akustikoaren helburuak ez betetzeak (2015eko Zarataren Mapa), eremu
horiek Babes Akustiko Bereziko Zonatzat aurretik izendatzea justifikatzen du, honako
gutxieneko eduki honekin:
a) Aipaturiko zonaren mugapena.
b) Soinu-fokuen eta horien ekarpen akustikoaren identifikazioa.
c) Dagokion plan zonalaren zehaztapena
Baldintza horietan, eta plan zonalak egiteko esparruan zehaztapen zehatzagoa eta osoagoa
egitearen kalterik gabe, honako hau xedatzen da aipaturiko Txurruka eta Cañones azpieremu
horietarako:
a) Goragune formako perimetroko zonak lorategi bihurtzea, ahal izanez gero, gorenean zuhaitzedo zuhaixka-landareak jarrita.
b) Eraikinak helburu akustikoak betetzen lagunduko duten baldintzetan antolatzea (eraikinen
antolamendua eta erabileren eta etxebizitzetako espazioen banaketa).
c) Aipaturiko azpieremuaren eta eremuaren alboko bide-sarean igarotzen den trafikoaren
abiadura murriztea.
- Egungo eta etorkizuneko jarduera ekonomikoek udal-ordenantzak eta -araudiak bete beharko
dituzte, bai eta ingurumenaren arloko araudi espezifikoa ere (ez bakarrik aireari dagokiona,
baita zaratari, urari, hondakinei eta abarri dagozkienak ere).
Hondakinak zuzen kudeatzeko irizpideak.
- Obren fasean, hondakin solidoak metatzeko eremu bereziak zehaztuko dira.
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- Obren fasean nahiz erabilera berriak ezartzeko fasean, askotariko izaera duten hondakinak
sortuko dira (hondakin geldoak, hiri-hondakinak, arriskutsuak, etab.), eta gai horren inguruan
indarrean dagoen legediari jarraituz kudeatu beharko dira.
- Planean planteatu diren proposamenak zer motatakoak diren kontuan hartuta, azpimarratu
beharra dago eraisketetatik, eraikuntzetatik eta eraikinak berritzeko edo leheneratzeko lanetatik
sortutako hondakinak zuzen kudeatu beharra dagoela; aurrez hondakinak motaren arabera
sailkatu eta bereiziko dira, bereziki arriskutsuak eta toxikoak direnak behar bezala etiketatuz;
azken horiek olanetan ondo-ondo bilduta edo edukiontzietan, paletetan edo ontzi egokietan
sartuta kenduko dira, garraiatzerakoan jariorik gerta ez dadin. Xede horretarako izendatutako
eremuetan utziko dira, aterpean eta behar bezala irazgaiztuta, eta horien gaikako bilketa egingo
dela eta baimendutako hondakin-kudeatzaileei entregatuko zaiela bermatuko da. Ez dira
nahasiko mota desberdinetako hondakinak; garraiatu beharreko lekuaren arabera sailkatuko
dira (berriztatzera edo hondakindegira), eta bidaia bakoitzean kargatuko diren bolumenak
doituz garraiatzeko moduak optimizatuko dira. Dena den, eraikuntza- eta eraiste-hondakinen
sorkuntza eta kudeaketa 11/2012 Dekretuak, ekainaren 26koak, jasotakoa betez egingo da.
- Garapen-proiektuetan ahalegin berezia egingo da lurren balantzea ahalik eta orekatuena izan
dadin, ildo horretatik eremutik kanpo utzi beharreko soberakin esanguratsurik eragin ez dezan
eta mailegu handien beharrik ere izan ez dadin. Edozein kasutan ere, sor daitezkeen lursoberakinak 49/2009 DEKRETUAk, otsailaren 24koak, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duenak, ezarritakoaren arabera
kudeatuko dira, ingurumen aldetik sentiberak diren eremuei eragitea saihestuz (3/1998
Legearen 51. artikulua, II. kapitulua).
- EAEko hilotzen sanitateari buruzko erregelamendua onartzen duen 202/2004 Dekretuak,
urriaren 19koak, 44. artikuluan dioenarekin bat etorriz, hilerri berriaren poroposamenean
(Ezozia), zaborrak eta gainerako hondakinak botatzeko eremu bat egokituko da, eta aipatutako
dekretuak hilerri berrien prestaketari buruz ezartzen dituen neurri guztiak beteko dira, hondakin
motak behar bezala kudeatzeko neurriak betetzeaz gain (hilotzak hilobitik ateratzean sortzen
diren hondakin solidoak, hilotzak usteltzean sortzen diren likidoak, lore-hondarrak, etab.).
- Etorkizuneko aisialdiko baratzeetako baratzezainei ikastaroren bat emateko aukera kontuan
hartuko da, Ezoziko eremuan aplika dezaten; ikastaro hori konpostaje ekologikoari eta berorren
abantailei, konpost-ontzien mantentze-lanei eta barazkien laborantza eta erabilera
ekologikoaren bidez lurraren konpostajea egiteak esan nahi duenari buruz izango litzateke, hain
zuzen.
Ibai-sistemak babesteko irizpideak, azaleko eta lur azpiko uren kalitatea eta uholdearriskua barnean hartuta.
- Pasoko zortasun-eremuak aldi baterako eta etengabe okupatzea eta uraren ibilgua aldatzen
duten edo ibaiertzeko eremuei edo ibaiertzeko intereseko landarediari eragiten dioten
jarduketak saihestuko dira, bai eta makineriaren joan-etorria ere ibaien eta erreken ibilguetan;
horretarako, gaur egun dauden pasoko eremuak erabiliko dira. Ustekabean gerta daitekeen
edozein aldaketak berehala leheneratu beharra ekarriko du.
- Udalerriko ibai-sare osoaren ertzak ingurumenaren aldetik hobetzeko eta leheneratzeko
jarduketak sustatuko dira, bereziki, Deba ibaiaren ertzen kasuan, oso hondatuta baitaude;
ibaiertzeko espezieak sartuko dira, espezie inbaditzaileak kenduko dira eta ibaiertzak

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

-99-

ingurumenaren aldetik leheneratu edota hobetu egingo dira, faunaren zeharkako nahiz
luzetarako (presak jaistea) irazgaizkortasuna sustatzeko.
- Gaur egun dauden elementuak eraitsi ondoren horien ordez hirigunean bi zubi eta igarobide
bat egiteko proposamenak jabari publiko hidraulikoari eragin gabe gauzatuko dira, ibaian
estriburik eta tarteko zutaberik egin gabe; inguru horretan dagoen arazo hidraulikoa hobetzeko
ere lagungarri izango da hori.
- Ibaiaren ertzean pasealeku berriak sortuz hondatuta dauden ertzak leheneratzeko jarduketa
guztiak sustatuko dira (Olaldea, Txurruka...); horien artean, azpimarratzekoa da Deba ibaiaren
ertzean Oleako zubitik Gila zubiraino joango dena, eta ibaiaren ertzetik Gabolats zubiraino
iritsiko dena. Aldi berean, Olaldea eremua berritzeko esku-hartze berezi bat ere formulatu da,
eta Deba ibaiaren aurreko hirigunean neurri handiko espazio publiko bat berreskuratuko da
horrela.
- Uholde-arriskua murrizteko behar diren neurriak ezarriko dira. Bereziki, Uholde Arrisku
Potentzial Esanguratsuko Eremuetan kokatuta dauden garapen-proposamenak (Kanoiak,
Olaldea, Txurruka eta hirigunean ibilgutik gertuen kokatuta dauden jarduketa zehatz batzuk)
azpimarratzen dira, Plan Orokor honen irizpideei jarraituz eta horretarako beharrezkoak diren
behin-behineko azterketa gehigarriak kontuan hartuta, nahiz Euko Jaurlaritzako Uren
Zuzendaritzak finkatutako irizpideei jarraituz.
- HAPO hau indarrean dagoen bitartean oraindik gelditzen diren ertz natural urri horietan
uholde-arriskua kontrolatzeko egin daitekeen edozein obra ingeniaritza biologikoko teknika
bigunak lehenesten dituzten neurriak hartuz egingo da.
- Deba ibaiaren ibilguaren inguruan kokatuta dauden garapen berriekin lotutako obrak kontuz
egin beharko dira, ibaitik gertu daudelako, eta ezinbestekoa izango da dagozkien proiektuetan
eragina saihesteko edo murrizteko beharrezko neurriak jasotzea. Modu berezian, honako hauek
kontrolatu behar dira:
a) Eraikinen eraispenak, bereziki eraikinaren hormak ibilgura arte luzatzen direnean,
bideratze-hormak baitira. Lan horiek kontu handiz egingo dira, baliabide eta teknika
zehatzak erabiliz, ertzak desegonkortu ez daitezen eta ibai-ohea eraitsitako
materialarekin kutsa ez dadin (Olaldea, Txurruka, Kanoiak, etab.).
b) Bideratze-horma berriak egiten badira eta hirigunean uholde-arriskua murrizteko
neurriak hartzen badira, jada oso hondatuta dauden ibilguari eta ibaiertzei ahalik eta
gutxien eragin diezaieten ahalegin berezia egingo da, eta bioingeniaritzako tekniken
bidez edota abiapuntuko egoera kontuan hartuta beste neurri positiboren baten bidez
ertzak zati batean leheneratzeko aukera ere kontuan hartuko da.
c) Olaldean eta Txurrukan egingo den edozein jarduketak Deba ibaiaren ekosistemari
eutsi beharko dio, interes bereziko espeziekoak diren ur-zozoa eta martin arrantzalea
hateman baitira bertan. Ez da komeni espezie horiekin lotuta dagoen habitata aldatzea,
eta, beraz, ibaiari lotutako harrizko eraikuntzei eutsi behar zaie, hala nola Oleako
presari; ez da komeni, ezta ere, inguru horretan ibai-ohea aldatzea, ez ertzak kentzea,
ez agregatuak kentzea eta abar ere. Espezie horiek ur garbiak eta sakonera gutxikoak
behar dituzte; ur-zozoaren kasuan, beharrezkoa du ertzetan harkaitz ugari eta
etengabeko ur-jauzi txikiak eta azkarrak izatea, baina ez du beharrezko ibaiertzean
landaredia izatea. Martin arrantzaleak, ordea, horixe behar du. Lehendik dauden eraikin
zaharrak berritzerakoan, aintzat hartu behar da juntatu gabeko hutsuneak uztea harrien
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artean, edo habia-kaxak ezartea. Eragin handiena izango duten obrak habia egiteko
garaian ez egiteko ahalegina egingo da martxoa-maiatza/ekaina).
d) IIbaiaren inguruko eremuetan indusketak egin behar direla aurreikusten denean, hartu
beharreko neurriak hartuko dira, egon daitezkeen baliabide hidrikoak kontrolatu ahal
izateko.
- Obren fasean, basogabetzeen, indusketen, ezponden, zabalguneak betetzeko lanen eta
abarren ondorioz ur-ibilgura lurrak isurtzea saihesteko beharrezko neurriak hartuko dira.
Drainatze-sarera material xeheak isurtzea minimizatzeko eta solidoak arrastan joan daitezkeela
kontuan hartuta, jalkin-hesiak instalatzea balioetsiko da (behin-behineko obrak), bai eta erreken
eta aldizkako ibilguen jarraipen-kontrola egitea ere. Garrantzitsua da disolbatutako solidoak
ibai-ibilguetara ez iristea, eta, halakorik gertatuz gero, ahalik eta solido eta mantenugai gutxien
dituztela iristea. Drainatze-sarera material xeheak isurtzea minimizatzeko, urak bideratzeko
gailuak eta jalkinak atxikitzeko sistemak proiektatuko dira, obren ondorioz kutsatutako urak
horietan jaso ahal izateko.
- Ezpondetako jariatzeen ondoriozko urak nahiz lurzoru naturalaren eta betelanen artean
sortutako ibilbideetako urak bildu eta bideratuko dira, jariatze-sistema berriak sortzearen
ondorioz ur horiek lurzorua higa ez dezaten (Kanoiak, Amillaga, Ezoziko proposamenak,
Irukurutzetako biribilgunea).
- Makineriek guztiz irazgaiztutako plataformak izango dituzte, eta, halaber, hondakinak biltzeko
sistemak izango dituzte; ibilgailuak erregaiz hornitzeko, olioa aldatzeko eta bestelakoetarako,
plataforma horiek erabiliko dira. Beste instalazio osagarri batzuek azaleko drainatze-sistemak
izango dituzte, edozein isuri lurrean irazgaizi aurretik dekantazio-putzuetara bideratzeko.
Makineria eta behin-behineko instalazioak natura eta fauna interes handiena duten eremuetatik
eta ibai-ibilguetatik urrun kokatuko dira.
- Ibai-ibilguen ondoko lur azpiko azpiegitura linealen kasuan (kolektoreak, ur-hodiak, gasbideak,
telekomunikazio-sareak, etab.), EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPn ezarritako
atzerapen-erregimena aplikatuko da, eta udalerriko azpiegitura lineal orokorrekin behar bezala
lotuko dira.
- Ur zikinen sarea eta euri-urena bereizita egongo dira. Hondakin-urak hodi biltzaile
orokorretara joango dira, Ur Zikinen Araztegian husteko. Hondakin toxikoak dituzten hondakinur industrialek bilketako edota tratamenduko sistema espezifikoak izan behar dituzte (olioak
dituzten hondakin-uren kontrola, etab.). Ezin izango da isuri toxikorik sartu kolektore orokorren
sarera.
- Lurzoru hiritarrezinean, ur zikinen sarearekin lotu ezin denez, ura arazteko sistema
autonomoak ezarriko dira, eraikuntzetarako eta nekazaritzako eta abeltzaintzako
jardueretarako, eta ez da eraikuntza-lizentziarik emango arazketa-sistema horiek ongi
funtzionatzen dutela bermatu arte.
- EAEko hilotzen sanitateari buruzko erregelamendua onartzen duen 202/2004 Dekretuak,
urriaren 19koak, 44. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz, hilerri berriaren eremuan
(Ezozia) azterketa hidrogeologiko bat egingo da; azterketa horretan, besteak beste, honako
alderdi hauek jasoko dira: azal freatikoren sakonera, lur azpiko ur-korronteen norabidea eta
urez asetako eremuaren lodiera; horiez gain, lur azpiko urek jasa dezaketen eragin-arriskuari
buruzko iritzi global bat ere barnean hartuko du.
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Erabilera-fasean, ingurumena eta pertsonen osasuna kontrolatu beharko dira, osasun-arriskuak
dituen ekipamendua baita; azpimarratzekoak dira usain desatseginak saihesteko gorpuzkinen
zati organikoen mineralizazioen kontrola, azaleko uren edota lur azpiko uren kutsaduraren
kontrola, eta abar.
- Gaur egungo hilerria ixteko unean, aipatutako 202/2004 Dekretuak, urriaren 19koak, 48., 49.
eta 50. artikuluetan xedatutakoa beteko da.
- Nekazaritzako jarduerei dagokienez, arreta berezia jarri beharko dute tratamendu herbizida
eta fitosanitarioen erabileran eta aplikazioan edo ongarritzerakoan, baliabide hidrikoak eta oro
har ingurumena kutsatzeko moduko dosiak saihestuz eta nekazaritzako eta abeltzaintzako
jarduerek sortzen dituzten hondakinak kontrolatuz (txizak, simaurrak, fitosanitarioak, etab.);
horretarako, nekazaritza-lanetan egoki jarduteko kodean (Eusko Jaurlaritzaren 112/2011
Dekretua, ekainaren 7koa) eta abeltzaintza-ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta
ingurumenekoak xedatzen dituen 515/2009 Dekretuan, irailaren 22koan, jasotako irizpideei
jarraitzea komeni da; bai eta jarduerako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda
finkatzen duen 165/1999 Dekretuan, martxoaren 9koan, jasotako irizpideei jarraitzea ere.
- Plangintzaren berrikuspen honetatik eratorritako jarduketek jabari publiko hidraulikoari
eragiten badiote, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzaren administrazio-baimena beharko
dute; baimen hori Ingurumen Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoaren bidez izapidetuko da.
Lurzorua babesteko irizpideak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak eta higaduraarriskua barnean harrtuta.
- Obrek eragindako azalera zedarriztatuko da, beharrezkoari baino lur-eremu gehiagori ez
eragiteko, eta neurri horrek bertan dauden beste ingurumen-balio batzuk babesteko aukera ere
emango du; eragindako lur-eremua, ahal den neurrian, erabilera berria izango duen plataformak
hartuko duen azalerara mugatuko da, edo, hala dagokionean, lurzoruak geruza emankorra
galduta zuen inguruko eremuetara. Garrantzitsua da ertzetako lurrak trinkotzea saihestea, eta,
horretarako, lur horiei ez eragitea da egokiena.
- Lehentasuna emango zaio lehendik dauden errepideak eta bideak erabiltzeari, eta obrek
eragiten dietenak konpondu egingo dira.
- Ustekaberen batengatik, instalazio osagarriak kokatzeagatik eta abarrengatik esku-hartzearen
edo jarduketaren eremu perimetraletik kanpo dagoen lurzoruak eraginik izaten badu,
berregokitu egingo da.
- Obrak hartuko duen azaleran edota elementu osagarriek hartuko dutenean dagoen landarelurren goiko geruza kenduko da, eta xede horretarako aurreikusitako inguru batean bilduko dira
horrelakoak; toki horretan pilatuta dauden bitartean, behar bezala zainduko dira, aurrerago,
eragindako eremuko lurra leheneratzeko eta berriz ere landarez hornitzeko erabili ahal izateko.
Geruzak ez nahasteko ahalegina egingo da, geruza emankorrenen propietateak barreia ez
daitezen. Landare-lurren soberakinik badago, plan honetako beste proposamen batzuetan edo
degradatutako eremuak leheneratzeko erabiliko da (hondakindegietan, esaterako).
- Hegalen sisteman eragiten duten jarduketetan, lur beltza babestuko da, lurzoruan botatzen
denetik erein arte, eta aldatu gabeko lurretatik basogabetuetarako eta plataformatik
ezpondetarainoko jariatzeak modu berezian zainduko dira. Hegalek eragin puntual bat izango
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dute Kanoietan, Amillagan, Irukurutzetako biribilgunean eta Ezozian (hilerri berria eta aisialdiko
baratzeak).
- Modu berezian, Ezoziko proposamenetan, proiektu bakoitza erabilera berria lurraldearen
topografiara egokitu dadin arduratuko da. Hilerri berrian, bideetarako horma txikiak egiteko
aukera, futbol-zelaitik gertu dagoen aparkalekuaren sinergiaz baliatzeko eta horrela aparkaleku
txikiagoa diseinatzeko aukera, eta beste aukera batzuk kontuan hartu dira. Aisialdiko baratzeen
kasuan, hegalean terrazak teknika iraunkorrekin egitea sustatuko da; terraza horiek ez dira
guztiz horizontalak izango, eta, ezpondak baino gehiago, horma txikiak erabiliko dira,
horrenbeste lur ez erabiltzeko, etab.
- Higa daitezkeen edo higadura-arriskua duten eremuetan, ahaleginak egingo dira
basogabetzea, azaleko eta azpiazaleko drainatze-sareak aldatzea eta landaredia desagertzea
saihesteko; zuhaitzik gabeko eremuen basoberritzea sustatuko da, eta, helburu hori lortzeko,
abeltzaintza-erabilera baldintzatuko da. Soraluze-Placencia las Armasen, malda eta higaduraarriskua duten eremu asko daude, eta, beraz, komenigarria da, oro har eta batez ere Deba
ibaiaren eskuin ertzeko hegaletan, lurzorua modu egokian erabiltzea eta lurzorua leheneratzeko
eta mantentzeko teknika eta praktika iraunkorrak behar bezala erabiltzea (hesiak, zuhaitzak edo
sastrakak haizearen norabidearekiko eta lurraren aldaparekiko zeharka jarrita, harrizko hesiak,
eremu sentikorrenetan gehiegizko larreratzea eta batik bat ahuntz edo ardiak kontrolatzea,
basoberritzea, etab.).
- Baso-jarduera, proposatutako eremuetan, baso babesleak haztera bideratuko da, baliabide
edafikoen kontserbazioa bermatzeko, eta poliki hazten diren zuhaitzak ezartzea sustatuko da,
eta belar-sastraken garbitze estentsiboak eta lur-mugimenduak ahalik eta gehien mugatuko
dira. Eskuz eta ez makinaz landatzeari eta mozte-metodo progresiboei lehentasuna emango
zaie, eta hala nola bakanketak, arboladiak moztea eta bakantzeak sustatuko dira, erabateko
mozketaren aurretik; hori guztia, baimenak emateko unean gai horren inguruan eskumena duen
agintaritzak ezartzen duena kaltetu gabe.
- Baso-erabilerako eremuetan, hobe da % 50tik gorako maldetan poliki hazten diren
espezieekin basoberritzea (baso-erabilera babeslea), lurzorua babesteaz gain, paisaiaren
aniztasuna bultzatuko eta sustatuko baitu horrek.
- Baso-erabileraren ustiapen iraunkorra sustatuko da (pista berriak irekitzea kontrolatuko da,
ondoan dauden lursailetan mozketak aldi berean egingo dira, euri gehieneko garaian zuhaitzmozketak saihestuko dira, genetikoki hobetuta dauden espezieak erabiliko dira, etab.).
- Landa- eta baso-bide berriak egitea kontrolatuko da, eta, horretarako, ingurumen-inpaktuaren
ebaluazio sinplifikatua egin beharko da aurrez, 3/98 Legearen arabera. Baso-bide berri horiek
% 15etik gorako maldak saihesten dituzten ibilbideak izango dituzte, paisaia-inpaktuak
saihesteko muga hori salbuespen gisa gainditu badaiteke ere; eta ura botatzeko eta ezpondak
finkatzeko mekanismoz hornituta egongo dira, lurzoruaren gehiegizko galerak saihesteko.
- Lurzorua Kutsa dezaketen Jarduerak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko Kokapenen
Inbentarioan (IHOBE) jasotako lursailetan egin behar diren garapen-proiektuen kasuan
(Kanoiak eta Olaldea), dagokien esplorazio-azterketa egin beharko da, lurzorua ez kutsatzeko
eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, xedatzen duenarekin bat etorriz,
erabilera aldatu aurretik lurzoruaren kalitatea ezagutzeko. Ikerketa hori ezinbestekoa da
lurzoruaren kalitatea kutsatuta, eraldatuta edo, hala badagokio, eraldatu gabe dagoela adierazi
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ahal izateko, aipatutako legeak ezartzen duenaren arabera, eta, horrela, lurzoru horretan jardun
ahal izateko. Ezaugarri horiekiko kokaguneak dituzten esku-hartze eremu bakoitzaren
hirigintza-fitxetan, eragindako lursailaren kokapena, 1/2005 Legearen arabera eremuan izan
dezakeen aplikagarritasuna, eta hark ezarritako xedapenak betetzeak ekar ditzakeen
betebeharrak eta kargak jasoko dira.
- Gainera, HAPOren araudi orokorrean, nahitaezkoa da Lurzoruaren Kalitatea Adierazteko
prozedura betetzea jarduera bat ezarri edo handitzeko eta lur-mugimendua egikaritzeko
lizentzia lortu aurretik, 1/2005 Legeak, otsailaren 5ekoak, 17. artikuluan aintzat hartutako
kasuetan, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten Soraluze-Placencia de las Armasko
lurzoruak oro har hartuta, eta HAPO honetako proposamenen batekin lotuta dauden edo ez
dauden kontuan hartu gabe. Era berean, horiek guztiak lurzoruaren inbentario batean txertatzea
komeni dela azpimarratzen da, denboran izan ditzaketen aldaketak bertan jaso ahal izateko.
- Aipatutako inbentario horretan txertatu gabe dauden eremuen edo lursailen kasuan, obrak
egiten diren bitartean kutsaduraren zantzuak hautematen badira, gai horren inguruan
eskumena duen agintaritzari jakinarazi beharko zaio (IHOBE).
Landaredia eta fauna babesteko eta eraginak gutxitzeko irizpideak.
- Proiektuaren eta obren faseetan, antolamendua zaindu egingo da, lehendik dagoen eta
ingurumen-balioa duen landarediak, eremukoak nahiz ertzetakoak, eraginik jasan ez dezan,
edo ahalik eta eragin txikiena izan dezan; planoan adierazi beharko da berariaz, bai eta soildu
beharreko eremua ere, obra hasi aurretik bertan seinaleak jarri ahal izateko. Alderdi hori
kontuan hartuko da bereziki:
a) Irukurutzetako biribilgunean, ibaiertzean dagoen landaredi urriari eta hego-ekialdean
kokatuta dauden haltzei ez eragiteko.
b) Ezoziko hilerri berriaren proposamenean, ipar-mendebaldeko muturrean, Legarda
baserrirako bidean kokatuta dagoen zuhaitz-landareari eta eragindako lursailean bereizita
kokatutako haritz kandudunen zuhaiztiari ez eragiteko; eta hilerri berria ahal den neurrian
antolamendu berrian txertatzeko ahalegina egingo da.
c) Ezoziko aisialdiko baratzeen inguruan, hegoaldeko muturrean, errekaren behe-ibarretik
gertu (eremutik kanpo) kokatuta dagoen landarediari ez eragiteko eta bereizita dauden zuhaitz
urriak jarduketan txertatzeko.
d) Kanoietan, eraisteko dagoen pabiloiaren atzean kokatuta dagoen hegaleko landarediari
eta, bereziki, GI-627 errepidetik gertu dauden eta ingurumen-balio handiena duten zuhaitzei
(haltzak) ahalik eta gutxien eragiteko.
- Olaldean, Santa Ana kaleko horman dagoen ezpondako sasiakazia kentzea planteatu da.
- Oso kontuz jokatuko da, makineriak alboko eremuetako zuhaitz-landarediari
diezazkiokeen ustekabeko kalteak saihesteko (Kanoiak, Ezozia eta Amillaga).

sor

- Landaredia leheneratu behar den eremuetan, lehenengo, morfologia-alderdi funtzionalak,
baldintza edafikoak, malda, drainadura, paisaia-ingurunea, lekuaren erabilera soziala eta abar
kontuan hartuko dira, eta, gero, aukeratutako landaredia ezarriko da, ereintza bidez, landatuz
edo bietara. Espezieak aukeratzerako orduan, kasuen arabera irizpide hauek batetaratuko dira:
irizpide estetikoak, ikusizko inpaktu gehien duten egiturak edo lorategiak paisaian egoki
txertatzeko mota zehatz batetako landareak erabiltzea aholkatzen dutenak, eta denbora-epe
nahiko laburrean landareztatzea lehenesten duten irizpideak.
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- Landareak berrezartzean edo leheneratzean (ezpondak, ibai-ibilguen eta ibaiertzen inguruko
eremuak, lorategiak, ertzeko eremu kaltetuak...), koherentzia ekologikoan eta lurraldearen
paisaian oinarritutako irizpideak hartuko dira kontuan (bereziki zuhaitz, zuhaixka, sastraka eta
belar espezie autoktonoak, lurraldean arrakastaz hazteko aukera izango dutenak), bai eta
funtzionaltasuna ere, obren ondorioz sortutako zoru biluziak kontrolatzeko edo aurrez zuten
egoera hobetzeko.
- Landatu eta erein ondoren, horiek kontrolatzeko epe bat zehaztuko da eta mantentze-lanak
egingo dira, landatu eta ondorengo bi urteetan gutxienez, eta, batez ere, gehien ikusten diren
edo sustraitzeko zailtasunak ematen dituzten eremuak hartuko dira kontuan.
- Harizti-baso mistoaren eta ibaiertzeko landarediaren orbanen egoera hobetzera bideratutako
jarduketak bultzatu eta sustatuko dira, eta lurzoru hiritarrezina zonakatzeko eta antolatzeko
proposamenean ingurumen aldetik hobetzeko eta leheneratzeko eremu gisa jasota dauden
eremuak hobetzera eta leheneratzera bideratutako jarduketak ere bultzatuko dira.
- Ingurumen-balioa duten zuhaitzak galtzeko arriskua murrizteko eta ustekabean galdu direnei
erantzuteko, neurri konpentsatzaile gisa moztu diren espezieetako edo antzeko espezieetako
ale kopuru bera landatuko da, eta, ahal den neurrian, eremu beretan edo hurbileneko
inguruetan egingo da hori, edota, bestela, hondatuta edo aldatuta dauden udalerriko
eremuetan, horrela, ingurumenaren aldetik gune horiek leheneratzen laguntzeko. Ertzeko
eremuetan dauden zuhaitz autoktonoen masen zabalera ere handitu daiteke, adibidez,
hurbileko beste landaredi-orban batzuekin lotzeko eta, horrela, korridore ekologikoen sorrera
sustatzeko.
- Lurzoru hiritarrezinean nekazaritzako lursailak itxi behar badira, fauna basatiaren zirkulazio
librea ez eragozteko moduan itxiko dira.
- Lurzoru hiritarrezinean bide berri bat proiektatzen bada eta interes bereziko espezieak
igarotzen diren eremuekin topo egiten badu, fauna igarotzeko igarobide artifizialak egitea
beharrezkoa den aztertuko da.
- Interes bereziko espezieetako faunaren presentzia duten eremuetan, espezie horien ugalketagaraian jarduketarik ez egiteko ahalegina egingo da.
- Florako eta faunako mehatxatutako espezieak babesteko modua Euskal Herriko naturaren
kontserbazioari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen arabera arautuko da.
Paisaia babesteko eta obrak eta espazio degradatuak edo beren ingurunean gaizki
txertatutakoak paisaian integratzeko irizpideak
- Soraluze-Placencia de las Armasko hainbat eremu paisaia babesteko eta ingurumen aldetik
hobetzeko eremutzat hartzea.
- Proiektuaren mailan diseinua zainduko da (antolamendua, trazadura, ezpondak, etab.),
jarduketa bakoitza paisaian ahalik eta arrakasta handienarekin txertatzeko, prebentzio-neurriak
eta neurri zuzentzaile espezifikoak hartuz; aldi berean, jarduketa aurretik eremu horietan
dauden hondatutako elementuak leheneratzea eta hobetzea balioetsiko da (ekintza positiboak
eta onuragarriak sustatzea).
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- Erabilera berriei (bizitegi-erabilerak, jarduera ekonomikoetakoak, ekipamenduetakoak, etab.)
lotutako eraikinek eta egiturek estetikoki harmonikoa izango den multzo bat osatu behar dute,
paisaiaren ikuspegitik bere ingurunean eta, oro har, udalerriaren paisaian egoki txertatzeko.
Modu berezian zainduko da eraikuntzen tipologiari eustea eta berori errespetatzea (altuerak,
egiturak eta koloreak), bai finkatutako hirigunean, bai landa-ingurunean, eraikin berriak egoki
txertatuz.
- Ezozian aisialdiko baratzeak sortzeko proposamenaren proiektuaren fasean, hegalean
terrazak egiteko diseinua zainduko da (terrazak egiteko teknika iraunkorrak), lehen ere adierazi
dugunez. Besteak beste, lurzoruaren morfologia naturalera egokituko da ahalik eta gehien, lurmugimenduak murriztuko dira, jariatzea kontrolatuko da eta artifizializatutako formak ez sartzea
balioetsiko da, guztia, ingurune horretan baratzeak txertatzeko xedez. Erabilera- eta ustiapenfaseetan, ezponden egonkortasuna eta higadura-arriskua zaindu eta egiaztatuko dira batez ere.
- HAPOko hainbat proposamen hiri-eremuaren ezaugarriak berreskuratzeko eta leheneratzeko
jarduketa gisa ulertzen dira aldi berean (Kanoiak, Olaldea, etab.), eta, beraz, garapenplangintzetan (Plan Berezia Amillagan eta Olaldean, etab.) edo Obra eta Urbanizazio
Proiektuetan, inguru horiek dagozkien ingurunean hobeto txertatzeko hartu beharreko neurriak
zehaztuko dira. Hauek dira, besteak beste, jarduera horiek: ingurumen ikuspegitik Deba
ibaiaren ertzak berreskuratzea eta leheneratzea, oinezkoentzako edota bizikletentzako
ibaiertzeko bidea, ibaiaren bi ertzak lotuko dituen igarobideak egitea, espazio libreak sortzea,
etab.
- Soraluze-Placencia de las Armasko alde zaharra osotasunean birgaitzeko jarduketak
sustatuko dira.
- Paisaia leheneratzeko jarduketetarako, espezie autoktonoak eta paisaiaren antzeko formak
erabiliko dira bereziki, jarduketa geometrikoak baztertuz eta ertz zehaztugabeko basoberritzeak
eta landaketak eginez. Obren unean soildutako azaleren irizpide ekologikoak, paisaia-irizpideak
eta higadura kontrolatzeko irizpideak kontuan hartuko dira. Zuhaitz autoktonoen formazio
linealak inguruko landaredi naturalarekin lotzeko ahalegina egingo da.
- Topografia aldatu behar den kasu puntualetan, birmoldatu egingo da, topografia naturalari
ahalik eta gehien egokitzeko. Hobe da ezpondetan, batez ere ertzetan, profil irregularrak,
zimurtsuak eta biribilak erabiltzea, ertzak saihestuz; eta, ahal den guztietan, ezpondaren
azalera material finekin eta ibilbidetik bertatik hartutako landare-lurrekin estaliko da. Ezpondei
forma ematerakoan, lurbetetzeen ertzen eta lurzoruaren arteko elkargunea maldak pixkana
aldatuz gara dadin ahalegina egingo da; horrela, elkargune hori pixkanakoa izango da, eta
ahalik eta forma naturalenak lortu ahal izango dira. Ezponda horiek egonkortu behar badira,
egonkortzeko teknika "biziak" erabiliko dira (zurkaiztuz, egurrezko egiturak edo horma berdeak
erabiliz, etab.).
- Proiektuek eta proiektuarekin lotutako jarduketek eragindako azalera leheneratu egingo da,
eta bukalanak zehatz egingo dira, sakonki garbituz eta obrak ongi errematatuz.
- Linea elektrikoak, ahal izanez gero, lur azpian ezarriko dira, eta bestela, aukerak aztertu
ondoren, inguruan ahalik eta inpaktu txikiena eragingo duten moduan ezarriko dira.

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

-106-

- Landa- eta baso-bide berrien sorkuntza ahalik eta gehien minimizatuko da, eta beste aukerarik
ez dagoela egiaztatuko da; aurrez ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egin beharko
da, 3/98 Legearen arabera.
- Eraikinak eta aisialdiko baratzeen erabilerak Araudi Orokorraren bidez arautuko dira, paisaian
duten eragina murrizteko.
Urbanizazioari, eraikuntzaren antolamendu espazialari eta eraikuntza-baldintzei lotutako
iraunkortasun-irizpideak (Urbanizazio eta Eraikuntza Proiektuetan kontuan hartzekoak
bereziki)
- Ahal den heinean, eremu zolatu irazgaitzak mugatu egingo dira, eta lurrak modu naturalean
iragazteko duen ahalmenari eustea sustatuko da; aldi berean, lorezaintza autoktonoa
diseinatzeko edo ura aurrezteko irizpideak txertatuko dira. Oinezkoentzako eta ibilgailuentzako
espazioetan, euri-ura iragazten duten materialak erabiltzea komeni da. Garapen berriak
dituzten lurzoru artifizializatuko hiri-eremuetan, ahal den neurrian irazgaiztutako azalera
murriztuko da.
- Hiri-hondakinak gaika biltzeko espazio egokiak aurreikusiko dira.
- Eraikin berriak ingurunean txertatzeko modua egingo da, eta, horretarako, zorrotz zainduko
dira altuerak, bolumenak, materialak eta abar, udalerriko eta bereziki landa-eremuko
eraikuntzaren eta paisaiaren tipologiarekin bat etor daitezen, paisaiari buruzko atalean azaldu
den moduan.
- Diseinuek eta antolamenduek kontuan hartuko dute eguzkialdia, aireztapena (ahal izanez gero
gurutzatua) eta haize- edo euri- babesak aprobetxatzea. Eraikuntza berrien orientabideak
kontuan hartuko ditu eguzkiaren argia atzitzeari buruzko eraginkortasun-irizpideak (berogailuen
eta elektrizitatearen kontsumo txikiagoa, batez besteko tenperatura handiagoa, etab.).
- Eraikinen barne-espazioak antolatzerakoan, eguzkiaren argiztatze- eta aprobetxamendubaldintzak optimizatuz banatuko dira, batez ere jende gehien hartzen duten espazioetan, eta,
atsedenaldiko eremuetan (logelak), kanpoko zarata murriztuz antolatuko dira.
- Isolamendu akustikoa berariaz zainduko da kutsadura akustikoa duten eraikinetan, halakorik
badago.
- Eraikinetan erabiliko diren eraikuntza-materialetan, ahalegina egingo da isolamendu termiko
handikoak eta iraunkorrak erabiltzeko eta kutsatzen ez duten materialak edo ahalik eta gutxien
kutsatzen dutenak erabiltzeko. Ahal izanez gero, erraz birzikla daitezkeen materialak erabiliko
dira, eta birziklatutako materialak ere erabil daitezke, dagokien kalitate-bermea eta ingurumenegiaztagiriak badituzte.
- Eraikinetan, ura eta energia-kontsumoa aurrezteko sistema sustatuko da, eta eguzkiatzigailuak eta metagailuak erabiliz, etxeko ur beroz hornitzeko sistema mistoak ezartzeko
aukera aztertuko da.
- Espazio publikoetan, kontsumo txikiko argiztatze-sistemak erabiliko dira, hots, argi-kutsadura
saihesten dutenak.
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- 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, eraikuntzaren kode teknikoa onartzekoa dena,
eta ondorengo aldaketak, eta 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, eraikuntzen
eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena, beteko dira.
Mugikortasunari eta irisgarritasunari buruzko iraunkortasun-irizpideak
- Udalerriko gaur egungo bide-sarea finkatuko da, errepide berriak egitera bultzatu gabe.
- Ibilgailuak sare horretatik udalerrira eta udalerriko hirigunera iristeko baldintzak hobetuko dira,
hirigunearen iparraldetik nahiz hegoaldetik udalerrira sartzeko mugimendu guztiak lur berriak
artifizializatu gabe eta behar bezala konponduz (Irukurutzetako biribilgune berria eta
Mendiolako bidegurutzeko jarduketa).
- Hiriguneko bide-eraztuna finkatuko eta hobetuko da, Kanoietako zubi berriaren garrantzia
azpimarratuz, eta bertatik gertu dagoen igarobidea kenduko da, irisgarritasun-baldintza
desegokiak dituelako.
- Hirigunean, oinezkoen mugikortasuna hobetuko da, iparraldean (Kanoietako plaza) eta
hegoaldean (Olaldeako plaza) espazio libreak sustatuz; eta hirigunean, Deba ibaiaren bi
ertzeen artean, iragazkortasuna eta irisgarritasuna nabarmen hobetuko dira, Gabolatsen
lehengo zubiaren ordez zubi berria eginez, eta igarobide berri bat eginez Errekalde eta
Olaldearen artean; azken horrek lehen dagoen igarobidea ordeztuko du.
- Kaleen bilbea osatu eta hobetuko da, eta hierarkizatu egingo da, berariaz oinezkoentzako eta
txirrindularientzako bideak gordez. Orduko 30 kilometroko abiadurako eremuak mugarriztatzeko
aukera balioetsiko da.
- Erregetxeko espazioa oinezkoentzako plaza gisa berreskuratuko da, aparkaleku erabilera
utzita.
- Deba ibaiaren ezkerreko ertzean, hirigunea ibaira irekitzeko jardueren antzeko esku-hartzeak
planteatu dira Kanoietan eta Txurrukan, eta beste esku-hartze bat ere planteatu da ibaiaren
eskuineko ertzean, Olaldea eremuan.
- Bizikleta-bidea osatzea aurreikusi da, Bergaratik Maltzagara arte doan bideari, hirigunean
sartu eta udalerria zeharkatzen duen bideari, jarraipena emanez eta lurzoru industrialei
berehalako zerbitzua emanez (Mendizabal, Mendiola, Amillaga...).
- Hirigintza-oztopoak kentzea planteatu da, zahar etxera iristeko igogailu berri bat eginez; beste
igogailu bat ere egingo da, izaera publikokoa, Olaldeako plaza berria, Errekaldeko
igarobidearen aurrean, goiko eremuekin bat egingo duena: Zeleta, Estaziño…
- Hirigunean aparkalekuak egitea proposatu da, gaur egungo gabeziari erantzuteko.
Inguru sozioekonomikoari dagozkion irizpideak.
- Pertsonei eta enpresei zuzen-zuzenean eragiten dieten proposamenetan, dagozkien
birkokatzeak behar bezala kudeatu beharko dira udalerrian bertan eta obrak hasi aurretik
(Olaldea eta Txurruka eremuak, eta baita Olea 2, Loralde 2 eta 4, eta beste batzuek ere).
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- Soinu maila kontrolatuko da hirigunean kokatuta dauden obretan, eta, bereziki, Plaentxi
ikastetxetik eta Bigarren Hezkuntzako Institututik gertu kokatuta daudenetan, ahal denean eta
arrazoizkoa den neurrian, eskola-ordutegia errespetatuz; Mesedeetako Amaren Egoitzaren
kasuan, bertan bizi direnei traba gutxien egiten dien ordutegia errespetatuko da.
- Obren fasean, materialen garraioa egoki programatzea komeni da, zirkulazioari ahalik eta
gutxien eragiteko (ordutegiak, ibilbideak, etab.), bereziki, hirigunean kokatuta dauden
eremuetan. Era berean, beharrezkoak diren seinaleak jarriko dira, errepideko segurtasuna
areagotzeko.
- Bereziki zaratatsuak diren obrek, zerbitzu-mozketek, kaleen norabide-aldaketek, zirkulaziomozketek eta abarrek eragiten dieten biztanleei aurrez emango zaie horien berri.
- Obretako bideak etengabe ureztatuko dira, partikula esekien maila igotzeak eragindako
inpaktua gutxitzeko (besteak beste, uztak balioa galtzea, arnasbideetan eragindako kalteak eta
abar).
- Landa-lurzoruan eta babestutako lurzoruan garatzen diren jardueren erabilera iraunkorra
sustatuko da, baso- eta abeltzaintza-jarduerei dagokienez bereziki, udalerrian horiek duten
garrantzia kontuan hartuta.
- Etxebizitzak eraikitzeak udalerriko biztanleriaren dinamikan eragin onuragarria izango du,
baina, zahartze-indize altuak dituenez adinaren araberako biztanleria-egituran eragina izan
dezan, ezinbestekoa da etxebizitzaren arloan esku-hartze publiko bat garatzea, gazteek erosita
nahiz alokairuan etxebizitza bat lortzeko aukera izan dezaten.
- Gero eta zaharragoa den biztnaleria-egiturak Mesedeetako Amaren Egoitzaren gaitasuna
hedatzeko aukera planteatzen du, gaur egungo eta etorkizuneko adinekoei erantzuna eman
ahal izateko.
- Landa-ingurunean dauden eraikinen eta instalazioen inbentario-errolda eguneratua egingo da,
horietan baimendutako jarduerekiko duten lotura eta berorien egoera etengabe ezagutu ahal
izateko.
Interes kulturaleko elementuekin lotutako irizpideak
- Euskal kultura-ondareari buruzko 7/1990 Legearen xedapenak bete behar direla ahaztu gabe,
HAPO honen berriksupenak Soraluze-Placencia de las Armasko ondare arkeologikoa eta
historiko-arkeologikoa babesten duen katalogo bat jasotzen du, eta ondare hori kontserbatzera,
berreskuratzera eta leheneratzera bideratutako jarduketa oro sustatzen du.
- Udalerrian, interes kulturaleko ondareen zerrenda zabal bat dago, eta horiek babestu eta
kontserbatzeaz gain, proiektatu egin behar dira ezagut ditzaten eta horiekin batera udalerria ere
ezagutaraz dadin; eta, bateragarria den kasuetan, horiek har ditzaketen erabilera berrien bidez
eta ingurunean eta hirigunean txertatuz, dagokien balioa eman behar zaie.
- Soraluze-Placencia de las Armasko hirigunean garatu beharreko jarduketei dagokienez,
kontuan hartu behar da eremu hori gune arkeologiko gisa sartuta dagoela Euskal Kultura
Ondarearen Zerrenda Orokorrean, Multzo Monumental kategorian (Kultura Sailaren Agindua,

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

-109-

1998ko otsailaren 12koa); alde historikoko Plan Bereziaren arauak betez egingo dira jarduketa
horiek, HAPO ezartzearen ondorioz izan ditzakeen berregokitzeak kaltetu gabe.
- HAPO hau indarrean dagoen bitartean izaera arkeologikoa izan dezakeen zerbait aurkituz
gero edo babestutako ondareetan aldaketarik gertatuz gero, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Kultura Departamentuari jakinaraziko zaio, dagokion neurriak ezar ditzan.
- Hiriguneko eta landa-inguruneko ibilbideak proposatu behar dira, intereseko lekuei balio
emango diotenak, ingurunea hobeto ezagutu eta inguruneaz gehiago gozatu ahal izateko.
XII.- KARTOGRAFIA.
Plan Orokorrak planoen dokumentua ere jasotzen du, eta horietako askok ingurumeniraunkortasunari buruzko txosten honetan jasotakoari erantzuna edo arrazoia ematen diote.
Horrela, udalerriaren zonakatze globalari (II. 1 planoa), udalerriko mugikortasunerako sareen
zehaztapenari (III. 3 planoa) eta errepide eta landa-bideei (V.2 planoa) dagozkien plano
arauemaileek lanaren edukiari zuzen-zuzen erantzuten diote.
Bestalde, IV. planoen multzoak hirigintza-antolamenduaren baldintzatzaile
adierazten eta azaltzen ditu, eta ingurumen-izaerakoak dira guztiak. Hauek dira:

gainjarriak

IV.1.

Ingurumen-baldintzatzaileak eta baldintzatzaile kulturalak. .................... 1 / 10.000

IV.2.

Zonakatze akustikoa. ............................................................................ 1 / 10.000

IV.3.

Ingurumen-unitate homogeneoak.......................................................... 1 / 10.000

IV.4.

Uholde-arriskua ...................................................................................... 1 / 5.000

IV.5.

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak..................................................... 1 / 10.000

I.1 eta I.2 planoek, bestalde, udalerria bere ingurunean kokatzen dute, eta udalerriaren
ortofotoak (I.3 planoa), berriz, Soraluze-Placencia de las Armas herriak 2013. urtean zuen
egoera azaltzen du, hau da, plan honen abiapuntua.
Planaren Memoriaren 2. eranskinean, Eusko Jaurlaritzak arriskuen arloan emandako planoak
jaso dira.
Modu osagarrian, prozesuan zehar egin den kartografia ere jaso da, Informazioa eta
Diagnostikoa dokumentuan eta Aurrerapenean jasotakoa, 2014ko martxoan; behar izan den
informazio guztia zehatz-mehatz biltzen dute dokumentu horiek (landaredia, malden analisia,
higadura, hipsometria, geomorfologia, etab.).
Aurrerapenaren fase horretan, prozesuan kontuan hartu diren aukeren erreferentzia grafikoa
ere jasota dago, xehetasun osoz.
Azkenik, Plan Bereziaren VII. planoan, proposatutako antolamenduaren azalpen-irudia ikus
daiteke, oraintsuagoko ortofotoaren gainean egindakoa.
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XIII.- INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENAREN LABURPEN EZTEKNIKOA, ALDERDI GARRANTZITSUENEN KARTOGRAFIAREKIN
Soraluze-Placencia de las Armasko Udalak Plangintzako Arau Subsidiarioak, 1999. urtean
onartutakoak, berrikusteko lanei ekitea eta udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
(HAPO) idaztea erabaki du. Eta, legearen arabera, antolamenduko dokumentu honek dagokion
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura bete behar du nahitaez, eta, beraz, testuinguru
horretan idazten da HAPOren ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosten hau (IIT).
IIT honen abiapuntutzat hartu da Aurrerapenarekin batera doan Informazioa eta Diagnostikoa
dokumentuan ingurumenari, inguru fisikoari eta inguru sozioekonomikoari buruz jasotako
informazioa, bai eta Foru Aldundiko Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Departamentuak
2014ko irailaren 2an hasierako dokumentua aurkeztu ondoren igorritako erreferentziazko agiria
ere.
Udalerriaren analisiak eta azterketak lurraldeko zenbait eremu gorde eta babesteko premia
nabarmendu du, bestela, denborak aurrera egin ahala, hainbat balio eta baliabide bereziren
galera konponezina gerta litekeela uste delako (Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru naturaintereseko eremua, Kurutzeko Gaina edo Kurutzetako Gaina eremua, interesekoak diren
zuhaitz autoktonoak dituzten eremuak −pagadiak, hariztiak, baso mistoak, haltzadiak,
gaztainadiak eta haltzadi txikiak, bereziki−, azaleko urak, korridore ekologikoak, faunaren eta
floraren aldetik interesekoak diren eremuak, interes geologikoko eremuak, interes kulturaleko
eremuak eta paisaia-intereseko eremuak, batez ere). Aldi berean, ingurumenaren ikuspegitik
hobetzeko eta leheneratzeko jarduketak behar dituzten eremuak hauteman dira (Deba ibaia eta
ibaiertzak, Eibar-Vitoria/Gasteiz AP1 autobidearen obrek eragindako eremuak, harizti
azidofiloko eta baso mistoko arboladi gaztea edo degradatua duten zenbait eremu,
Gaztañazuloako behe-ibarrean dagoen GOL enpresaren hondakindegi zaharra, etab.), bai eta
ingurumen-arriskua dutenak ere (uholde-arriskua duten eremuak, higadura-arriskua dutenak
edo kutsatuta egon daitezkeen lurrak dituztenak).
Lurraldearen ingurumen-balioak gorde edota babesteko ideia eta ingurumen-arriskuen kontrola
udalerriko hirigunea berritzeko eta hirigunearen ezaugarriak berreskuratzeko beharrarekin
batera ulertu behar dira, eta mende honetako lehenengo hamarkadan garatu diren ekintza
egokiei jarraipena eman behar zaie. Gainera, une honetan urria den ondasun baten eskaerari
erantzuna eman behar dio, etxebizitzaren premiari, hain zuzen (Kanoietako, Olaldeako eta
Txurrukako proposamenak, eta hiriguneko beste zenbait jarduketa txiki); udalerriko hirigunean
aurreikusitako esku-hartzeek eragingo dieten jarduerak birkokatzeko eta herriko enpleguari
eusteko xedez (Amillagako proposamena), ekonomia-jarduerarako lurzoruak modu orekatuan
prestatu behar ditu; horren urriak diren espazio publikoak sortuko ditu (plaza berriak
Erregetxen, Olaldean eta Kanoietan), epe laburrera edo luzera gaur egungo hilerria Ezozira
lekualdatuz eta, horrela, hezkuntza-zuzkiduretarako beharrei erantzuteko lurzorua libre utziz,
besteak beste; eta mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetuko ditu (GI-627 errepidetik
iparraldeko eta hegoaldeko hirigunerako sarrerak hobetuz, Debatik Maltzagaraino doan
bizikleta-bidea luzatuz; hirigunean mugikortasuna hobetuz: bide-eraztuna, aparkalekuak, zubi
eta igarobide berriak, ibaiertzeko pasealekua, kale eta plaza berriak, puntu beltzak eta
arkitektura-oztipoak kenduz; eta igogailu publiko berri bat egitea ere aurreikusiz, etab.); horrez
gain, beste proposamen batzuk ere jasotzen ditu, sustapeneko eta jabari publikoko aisialdiko
baratzeak Ezozira bidearen ondoan, argiztatze publikoarekin lotutakoak, etab. Eta, hori guztia,
biztanleriari eusteko eta udalerrian bizi-kalitatea areagotzeko xedez.
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2014ko martxoan plangintzaren Aurrerapena formulatu zenean, hainbat antolamendu-irtenbide
planteatu ziren, hautemandako arazoari erantzuna emateko eta, horren arabera, udal-proiektua
zehazteko. Ingurumen-iraunkortasunerako eta iraunkortasun ekonomiko eta sozialerako
irizpideak oinarri hartuta eta gaur egungo egoera eta udalerrriaren beharrak kontuan hartuta,
planaren denbora-mugan egingo diren ekintza berriak hartzeko harrera-gaitasun handiena eta
hauskortasun txikiena duten eremuak aukeratu dira.
Planak azkenik proposatu eta onartu duen hiri-ereduak ingurumen-aldagaia abiapuntuko
premisatzat hartu du, planaren ia proposamen eta ekintza guztiak lehendik artifizializatuta dauden
eremuetako lurraldeetan garatuko baitira; era berean, izaera antzekoa izango duten beste batzuk
formulatu ditu udalerri osorako, udalerriko beste inguru batzuk ingurumenaren aldetik babesteko,
kontserbatzeko, berreskuratzeko eta hobetzeko. Hirigintza-garapenak hirigunean egingo dira
bereziki (lurzoru hiritarra), eta bi proposamen zehatz soilik dira, hain zuzen, lurzoru naturalean
edo artifizializatu gabean egingo liratekeenak. Horietako bat aisialdiko baratzeak hartuko dituena
da, eta erabilera horrek, gainera, berriztagarria ez den baliabide hori kontserbatzeko aukera
emango du.
Planeko proposamenetako garapenek hirigunean eta puntualki ertzeko eremuetan izango dituzten
ingurumen-eraginen abiapuntu diren ekintzetako bakoitzari buruz azterketa eta balioespena egin
du IITk, eta erakutsi du eragin globala guztiz bateragarria dela (ingurumen-eragin baxua edo oso
baxua); horietako askotan, bateragarria izateaz gain, onuragarria ere badela ondorioztatu da.
Landa-lurzoruaren antolamenduari dagokionez, planak izango dituen ondorioak ez dira
negatiboak izango, batetik, landa-lurraren natura-, paisaia- eta produkzio-balioak kontserbatuta
eta babestuta lurraldea errespetatzen duelako eta, bestetik, nekazaritza-erabileren garapen
iraunkorra eta ingurumen-ikuspegitik eraldatuta, degradatuta eta hondatuta dauden eremuetako
ingurumena lehengoratzea eta hobetzea sustatzen duelako. Urbanizaziotik babestu egin dira
baliabide horiek, baina biztanleek beroriez gozatzeko aukera izango dute; izan ere, eragin
positiboak edo onuragarriak sortzea lortu nahi da, eta halaxe espero da, horretarako
aplikagarria den araudia ezarriz.
Plangintzaren mailako inpaktu esanguratsu posibleak identifikatzeaz eta ebaluatzeaz gain, IITk
plan honen eraginak ezabatzeko edo arintzeko neurri babesle, zuzentzaile eta
konpentsatzaileen proposamenak jasotzen ditu, batez ere ondorio negatiboak minimizatzera
zuzendutakoak, horien eragile diren ekintzen intentsitatea mugatuz eta, beraz, arriskuak
murriztuz. Neurrien beste helburu bat inpaktu hori konpentsatzea da, ahal izanez gero
leheneratzeko neurriak hartuz edo egindako ekintzaren izaera bera duten eta kontrako ondorioa
dakarten jarduketak gararaziz. Proposatzen diren neurri gehienak orokorrak dira, eta beste
batzuk, aldiz, espezifikoagoak dira, kaltetuta egon daitekeen eremu bakoitzerako
zehaztutakoak.
Plangintzaren fase honetan, arreta berezia jarri da proiektuaren eta obren fasean nahiz
ustiapenaren fasean kontuz jokatuta zokoratu edo murritz daitezkeen inpaktuak identifikatzeko;
aztertutako eta ebaluatutako aukera bakoitzean eraginak identifikatzeko unean adierazi da
alderdi hori.
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Ildo horretan, zaintza-programa bat ere jaso da, planaren eraginak edo ondorioak
gainbegiratzeko; programa horrek IIT honetan hasieran aurreikusitakoaren eta HAPO
gauzatzeak ekarriko duen azken emaitzaren artean desbideratze handirik ez izatea bermatzeko
aukera emango duen jarraipen- eta kontrol-lana egitea du xede. Horretarako, garrantzitsua da,
neurriak eta aholkuak betetzeaz gain, eragin negatiboak, batez ere indar handiena dutenak, eta
eraginen aurreko ebaluazioan zalantza sortu dutenak zuzentzea eta kontrolatzea. Lan horrekin
lotuta, jarraipen-adierazle batzuk proposatzen dira, ingurumena babesteko eta garapen
iraunkorra lortzeko helburuak Soraluze-Placencia de las Armas lurraldean txertatzeko
konpromisoa neurtzeko balioko dutenak.
Aipatutako guztiak plangintza-berrikuspen honi nola egin zaion aurre adierazten du,
iraunkortasun-irizpideak oinarri hartuta lurraldearen antolamenduaren osoko proposamen baten
bidez landu baita, eta, IIT honen xedeetarako, esan daiteke proposatutako irtenbideek ez
dutela, inolaz ere, atalase onargarria baino ondorio handiagorik. Halaber, horietako askok
inpaktu onuragarriak edo positiboak sustatuko dituzte, hasierako edo operazio aurreko
egoerarekin alderatuta, oro har, lurraldean hobekuntza nabarmena ahalbidetuko baitute.
Horrela, Soraluze-Placencia de las Armas hiriak bizirik iraungo duela bermatzeko beharrezkoa
duen hiri- eta lurralde-ereduren proiektuari erantzuna emango dio, etorkizuneko belaunaldien
beharrak kaltetu gabe.
Ikuspuntu horretatik, hauek dira daturik esanguratsuenen artean azpimarratu beharrekoak: hirilurzorua murriztea ekarriko du planak; ez da lurzoru hiritargarrien antolamendurik aurreikusten;
hirigunea berritzea eta hiriaren ezaugarriak berreskuratzea du xede, eta hori guztia
ezinbestekoa da udalerriaren etorkizunerako; eta babes bereziko lurzoruen azalera bikoizteko
proposamena egiten da.
Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa arautzen
duen 211/2012 Dekretuak, urriaren 16koak, 12. artikuluan zehazten duenari jarraituz,
dokumentu hau jendaurrean jarri da, jendeak ezagutu dezan eta erabakiak hartzeko prozesuan
parte har dezan.
Plan Orokorraren VII. planoak eta zonakatze globalaren planoak (II.1) behar bezala azaltzen
eta argitzen dute kapitulu hau.

XIV.- AUKERATUTAKO IRTENBIDEEN ETA PLANAREN ERAGIN NEGATIBOAK
PREBENITZERA, MURRIZTERA EDO ARINTZERA BIDERATUTAKO NEURRIEN
BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENA, HORIETATIK
ERATORRITAKO INGURUMEN-GASTUAK BARNERATZEN DITUELA BERMATZEN
DUENA
Plan Orokorrak hirigunearen ezaugarriak berreskuratzeko xedean oinarritutako helburuak
proposatzen ditu, eta ingurumenaren arlokoak dira batez ere helburu horiek. Hirigunean
espazio libreak falta dira, uholde-arrisku garrantzitsua dago, ezinbestekoa da udalerrian
mugikortasun-baldintzak berriro orientatzea, hirigintza-oztopoak murriztu behar dira,
guztientzako segurtasuna bermatu behar da, eta ingurune osasungarri bat lortzeko ahalegina
egin behar da.

-113-

SORALUZE – PLACENCIA DE LAS ARMASKO HAPO
“1. MEMORIA” dokumentua
“1.3. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA”
2017ko Otsaila

Argi eta garbi dago ezinbestekoa dela esku hartzea, eta azkar esku hartzea, gainera.
Horretarako, plana idazterakoan arreta berezia eskaini zaio berorren bideragarritasunari. Plan
bat proiektu bat da, dokumentu bat, baina gauzatzeko modukoa izan behar du, eta horrelaxe
egin da.
Helburu horretarako, azterketa ekonomiko-finantzarioa eta jarduketa-programa bat ditu, eta
horiei atxikitzen gatzaizkio; horien balioespenetan, zenbait kasutan sor daitezkeen ingurumengastuei erantzuna ematen dieten neurriak txertatu dira.
Dena den, proposatutako neurri guztiek ingurumen-helburuak dituzte, eta askotariko eragileen
parte-hartzea bultzatzen duten sinergiak formulatu dira, planaren helburuak errazago lortzeko
xedez, ahalik eta adostasun gehienak lortzeko eta ekimenak gauzatzerakoan diru-laguntzak
eskuratzeko aukera ematen baitu horrek.
Aurrez aipatutako adierazleek erakusten duten moduan, Soraluzeko etorkizuna bide
iraunkorretik bideratzen du planak, eta arrazoizkoak eta mugatuak diren proposamenen bidez
egiten du hori; baina, gaur egungo egoera dela eta, behar-beharrezkoa da proiektuaren
lidergoa udalak bere gain hartzea, eragile publikoen eta pribatuen aurrekontuek bat egin
dezaten eta epe laburrean eta ertainean udalerriko behar larrienei erantzuna eman diezaien
bultzatzeko.
Udala ari da jada lanean ildo horretan, helburu horretarako proiektu hau badu.
Mendearen hasieran, duela 15 urte soilik, ziur asko ezinezkoa zen Soraluze-Placencia de las
Armas noraino iritsi den hautematea; baina lehenbailehen beste urrats bat egitea falta da, eta,
horretarako, ezinbestekoa da administrazio publiko osoaren lankidetza (Uraren Euskal
Agentzia, Bide Azpiegiturak, Errepideak, Osasuna, Ingurumena, Gizarte Gaiak, Irisgarritasun
Unibertsala, Kultura, Etxebizitza, SPRI...), bai eta eragile pribatuena ere, guztion artean
proiektua bideragarri egiteko.
Donostian, 2017ko otsailean

SANTIAGO PEÑALBA

MANU ARRUABARRENA

MIKEL IRIONDO
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INTRODUCCION.
Objeto

El Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas decidió abordar los trabajos de revisión de
sus Normas Subsidiarias de planeamiento, aprobadas en el año 1999, y redactar al efecto el Plan
General de Ordenación Urbana del municipio.
Con ese fin, de acuerdo con el contrato suscrito el día 21 de noviembre de 2013, encargó dicho
trabajo a los profesionales que suscribimos, Santiago Peñalba Garmendia y Manu Arruabarrena
Florez, arquitectos, y Mikel Iriondo Iturrioz, abogado.
En la elaboración de este documento, junto con quienes dirigimos los trabajos, han colaborado
los profesionales que completan el equipo; así como los Servicios Técnicos Municipales y la
propia Corporación Municipal, que han conocido progresiva, puntual y periódicamente los
avances de su desarrollo; e incluso los Servicios Técnicos de Debegesa.
El presente Anejo se redacta para su incorporación al Texto Refundido del PGOU, una vez
aprobado definitivamente este, y en el se recogen la información y el diagnóstico elaborados en
marzo de 2014 en relación con los aspectos relevantes de la situación del medio ambiente,
completados con la información elaborada a los efectos de su actualización.
I.2.-

El ámbito territorial

El Plan General a redactar tiene por objeto la totalidad del término municipal de
Soraluze/Placencia de las Armas que cuenta con una extensión territorial de alrededor de 1.409
hectáreas y una población, de acuerdo con la rectificación padronal de 31 de diciembre del año
2012, de 4.019 habitantes, cifra que a fecha de 1 de enero de 2016 ha descendido a 3.944
habitantes.

II.-

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

II.1.- El lugar. Perspectivas geográfica e histórica.
El municipio cuenta con cerca de 1.409 hectáreas que se localizan en el denominado “valle de
Placencia”, en el tramo medio del curso del río Deba situado entre Osintxu (Bergara), aguas
arriba, y Malzaga (Eibar), aguas abajo. Se trata de un valle muy estrecho que además del río
ha acogido las infraestructuras viarias, de ferrocarril -en su día-, y de servicios, y cuyas laderas
cuentan con muy fuertes pendientes. Se trata en consecuencia de un territorio muy singular,
único en Gipuzkoa, territorio histórico en el que se localiza (plano I.1).
Pertenece al Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) tal y como se ilustra en el plano I.2.
El cordal de Mazelaegi (Karakate-Irukurutzeta), con la cumbre del Atxolin, limita el término
municipal al norte con Elgoibar; mientras que el municipio linda al oeste con el de Eibar, y al sur
y al este con el de Bergara. Las laderas que vierten al Deba lo hacen mediante arroyos o
escorrentías de diversa entidad, y se significan también por sus fuertes pendientes. La
singularidad referida se extiende asimismo a la perspectiva geológica, observándose en el
municipio la presencia de basaltos.

REDACTORES:

SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,
MANU ARRUABARRENA FLOREZ,
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,
CARMEN SEGUROLA LÁZARO,
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,

PROMOTOR:

Arquitecto
Arquitecto
Abogado
Geógrafa
Ingenieros C.C.P.

AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE/PLACENCIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada)

-2-

El territorio de Soraluze/Placencia de las Armas se sitúa entre las cotas 100 m. y 900 m. sobre
el nivel del mar aproximadamente. El punto mas bajo no es otro que Málzaga, donde el Deba
encuentra al Ego y toma rumbo a Elgoibar; mientras que el punto culminante es la cumbre del
Kurutzebakar, junto a la cima inmediata del monte Hirukuruzeta, fuera del término municipal.
En el plano I.3 se muestra la extensión del término municipal y se significan algunos de sus
elementos más estructurantes (río Deba, carretera GI-627, autopista AP-1, etc.), cabiendo
observar que el territorio del municipio se inscribe en un rectángulo de 5,7 kilómetros de este a
oeste y de 3,9 kilómetros de norte a sur.
La población de Soraluze/Placencia de las Armas, de acuerdo con el padrón del año 2012, es
de 4.019 habitantes. Su evolución muestra una estabilidad en los últimos 6 años en torno a los
4.000 habitantes, si bien el municipio ha llegado a contar con una población superior en el
recién pasado siglo. No se prevén cambios en esta situación, si bien en los últimos años se
viene observando un descenso de la población (3.944 habitantes en 2016) que evidencia la
urgencia de ejecutar el nuevo PGOU del municipio.
Los habitantes de Soraluze/Placencia de las Armas residen mayoritariamente en el núcleo
urbano que se desarrolla de forma lineal a orillas del Deba, sin perjuicio de la existencia de un
caserío diseminado en los barrios rurales de Ezozia, San Andrés y Txurruka, en la margen
derecha del Deba, y de Irure, en la margen izquierda, cuya localización se ilustra asimismo en
el plano I.3 y en la ortofoto que se incorpora en el plano I.4.
El casco histórico y sus arrabales (Atxuri, Baltegieta…) configuran el núcleo urbano, que ha
crecido en las márgenes del Deba, tanto hacia el norte (calle Gabolats y su prolongación hacia
Ezozia Y Mendiola) como hacia el sur (calle Santa Ana, Errekaldea...). En los últimos años la
nueva edificación residencial se ha localizado preferentemente en la ladera de San Andrés, en
el entorno de la antigua estación. Junto con estas edificaciones se ha gestionado y ejecutado
una nueva calle por esta ladera, intervención que constituye una de las acciones urbanas más
relevantes de las llevadas a cabo en el municipio en los últimos años, por su dificultad y por su
alcance.
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La actividad económica del municipio se basa en la industria y los servicios, siendo limitado el
papel del sector agropecuario y forestal. Los polígonos industriales desarrollados del municipio
se encuentran en su mayor parte ocupados y con actividad. No obstante se observa la
existencia de antiguos asentamientos industriales y mixtos en desuso, inmersos en los
desarrollos predominantemente residenciales, cuya edificación en muchos casos aparenta al
menos una cierta obsolescencia. Se trata de partes de la ciudad que anuncian una
problemática urbanística pero que, a la vez, pueden resultar a su vez las oportunidades de un
futuro más o menos inmediato.
Tal y como se describe en la hoja web municipal, el rey castellano Alfonso XI oficializa la
constitución de la villa otorgándole la oportuna carta-puebla en el real sitio de Algeciras el 15 de
octubre de 1343. Según los antiguos cronistas, por este privilegio - actualmente desaparecido el rey ordenó a los moradores de Herlaegia y Soraluze que fundasen villa y que la cercasen,
otorgándoles las prerrogativas del fuero de Logroño y los términos correspondientes e
imponiéndole el nombre de Placencia.
Siguiendo esta breve reseña histórica a partir de la información precitada, Placencia, junto con
Eibar y Elgoibar y otros núcleos del Alto Deba, abandonan su antigua y realmente limitada
unión geopolítica y acuden a la junta que el año 1397 se celebra en el coro de la iglesia de San
Salvador de Getaria, en donde se gesta el embrión de la actual Gipuzkoa. A esta reunión la
localidad asiste con el nombre de Placencia de Soraluze y es representada, tanto Eibar como
ella, por una misma persona. Sin embargo, en el ámbito eclesiástico - mucho más inmutable
que el político -, la localidad sigue girando en la órbita duranguesa, como prueba de sus
antiguos lazos de dependencia de Vizcaya.
Es en esta época - finales del siglo XIV - cuando se acometen obras de relevancia, como la
construcción en piedra de la iglesia parroquial, en sustitución de la antigua de madera. No
obstante quedan mínimos rastros de esta obra, ya que la configuración actual de la iglesia
corresponde a las obras que se hicieron en la segunda mitad del XVI y primera parte del XVII,
independientemente de que el pórtico y la torre de campanas se comenzaran a construir en
1666 y 1686, respectivamente. Por cierto que la mayor parte del material utilizado para
construir, se obtenía de las canteras existentes en la parte zaguera de los primeros números de
la actual calle Rekalde.
En el siglo XV comienza a gestarse en la villa la industria armera. El peculiar medio físico del
lugar propicia en un principio la aparición de fraguas en donde se instalan los talleres armeros;
y es tal el desarrollo de la armería que, la corona -su principal cliente- designa veedores para
vigilar la producción. Así en 1573, en la casa construida a primeros de siglo por el escribano
local Juan García de Uribarri, y por ello llamada "Uribarrikua", ubicada en la actual calle Rabal,
10, se establece oficialmente el primer almacén real, origen de la sede en Placencia de las
“Reales fábricas de armas” en el camino real medieval.
Ante el aumento que experimentaba la producción de armas, este "Erregetxe zarra" quedó
obsoleto, por lo que los soraluzetarras construyeron otro "Erregetxe" sobre la Plaza Vieja, en el
lugar donde se asentaba el antiguo frontón de pelota, iniciándose la obra en 1804 y
finalizándose en 1807, que con los continuos conflictos bélicos acaecidos en ese siglo y el
desplome de la industria armera, acabó infrautilizado, procediéndose a su demolición y
quedando reducido a solar de uso público.
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La desaparición definitiva del anterior entramado de las Reales Fábricas de Armas y del
sistema gremial articulado en torno a las mismas, fue sancionada mediante real orden dictada
en 1865. Sin embargo la producción de armas a gran escala no desaparecerá porque unos
pocos años antes se había empezado a construir en la calle Baltegieta un emblemático y
moderno taller, donde quedará ubicada la empresa privada denominada “Euscalduna”, en cuya
constitución cobró un papel fundamental el armero local José Ignacio de Ibarra y la sociedad
privada madrileña “Zuazubiscar, Isla y Cía”. Esta fábrica siguió produciendo en gran escala
para el ejército, especialmente los afamados fusiles “Remington”.
Al poco, en 1873, se declara la segunda guerra carlista, constituyendo objetivo primordial de
ambos bandos la ocupación de esta fábrica. Tras los avatares sufridos durante la contienda y la
mala situación posterior, la empresa mercantil de la “Euscalduna” se disuelve, retomando su
proyecto una compañía con capital inglés denominada “Maxim, Nordenfel Company Limited”
dedicada a la construcción de cañones y ametralladoras. Posteriormente a principios del siglo
XX la compañía inglesa “Vickers” se hace con su propiedad, pasando a denominarse "The
Placencia de las Armas Company Limited", bajo la cual se erigen los nuevos pabellones
situados hoy en día a la entrada del pueblo por la parte de Sagar-Erreka.
Unas décadas más tarde, suceden a los ingleses la actual “Sociedad Anónima Placencia de las
Armas”, conocida popularmente como la “Fábrica de Cañones”. Durante este largo periplo, esta
gran fábrica, acogió en su seno a multitud de trabajadores de pueblos circunvecinos tales como
Eibar, Bergara, Elgoibar, Azkoitia, etc., constituyendo además una especie de taller de
aprendizaje del que salieron buen número de personas que posteriormente se establecieron
como empresarios en otras localidades. Los tres primeros asentamientos de “Erregetxe
zaharra”, de “Erregetxe” en la Plaza Vieja y y de la antigua fábrica “Euscalduna”, lugar hoy en
día ocupado por el Polideportivo Municipal Arane, han sido demolidos. Perviven sin embargo
los pabellones en los que posteriormente se asentó la fábrica de cañones (SAPA) en
Baltegieta.

Fábrica “Euscalduna”

Fábrica de cañones en Baltegieta
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La historia de la villa ha ido muy directamente ligada a la actividad industrial, tanto a la armería
como a la tortillería y a la máquina herramienta, que han dirigido su evolución.
Con la llegada de la democracia, Soraluze/Placencia de las Armas ha ido viviendo una
paulatina evolución en la que se ha propiciado una sustancial renovación de sus asentamientos
urbanos y de la calidad ambiental del río Deba a su paso por el término.
Las intervenciones realizadas, en particular aquellas correspondientes a la ejecución de los
planes Izartu I y II, han propiciado mejoras singulares. No obstante, se trata de un proceso que
no ha alcanzado todavía su objetivo y al que el Plan General a redactar ha de contribuir
definitivamente.
En la última década, con el traslado de la fábrica de armas (SAPA) a Andoain, la actividad
económica en la villa e ha centrado en la máquina herramienta; a la vez que, en los últimos
años, la crisis económica ha dado lugar a una cierta estabilización de la población, hasta
entonces decreciente en el municipio.
II.2.
II.2.1.

La población.
Introducción.

Los asentamientos originales de Soraluze y Erlaegi forman parte hoy de un continuo urbano
que se ha extendido tanto aguas abajo como aguas arriba del Deba, dando lugar a una ciudad
lineal al resultar difícil extenderse transversalmente al valle como consecuencia de la estrechez
de éste y de las exageradas pendientes que lo conforman a ambos lados.
A este asentamiento urbano que se extiende desde la zona industrial de Mendiola hasta la de
Mendizabal, incluyendo la vaguada de Sagar erreka, se añaden otros asentamientos de dos
tipologías: industriales o rurales diseminados.
Entre los primeros se encuentra los de Unamuno, Agate y Gabilondo, mientras que entre los
segundos se encuentran los cuatro barrios rurales: Ezozia, San Andrés y Txurruka, en la
margen derecha del Deba, e Irure, en la margen izquierda.
En cuanto a la distribución de la población, se observa que más del 95% de ésta reside en el
área urbana, donde se localiza también más del 95% del número de viviendas del municipio.
Así, el ratio de ocupación media por vivienda es de 2,37 en el medio urbano y de 3,18 en el
medio rural, dando lugar a un índice medio de 2,41 habitantes por vivienda ocupada.
El barrio rural con más población es Ezozia (61 habitantes en 21 viviendas, de ellas vacías)), y
el que cuenta con más viviendas es el de San Andrés (32 unidades para 55 habitantes, 10 de
ellas vacías), mientras que en Irure residen 47 habitantes en 26 viviendas (12 de ellas vacías) y
en Txurruka 31 habitantes en 14 viviendas (4 de ellas vacías).
De las 1899 viviendas sitas en el medio urbano, tan sólo 50 de ellas, aquellas situadas en
Sagar erreka, se encuentran algo separadas del continuo urbano, si bien una acera las
comunica con el continuo del área urbana.
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Por otro lado, si bien el número de viviendas vacías que resulta de los datos estadísticos que
se disponen es de 315 unidades, dicha cifra no se corresponde con las viviendas efectivamente
vacías del municipio, por encontrarse algunas de ellas ocupadas ya por otros usos, ya por
habitantes no empadronados, o, incluso, por darse otro tipo de situaciones. En el estudio
realizado al respecto por el Ayuntamiento en el año 2013, según la información facilitada, el
número efectivo de viviendas vacías se evalúa en 234 unidades, que representan menos de un
12% del número total de viviendas existentes (1992).
II.2.2.

Evolución de la población.

Según el Censo de Población de 1857, la villa de Placencia tenía 2.178 habitantes, estando la
mayor parte de su población localizada en el casco urbano. No aparece referenciada ninguna
otra entidad de población, arrabal ni barrio rural alguno de los históricamente conocidos
(Ezozia, Urruzkarate, Txurruka, Irure, Erlaegi y Saloguen), si bien el Nomenclator del Censo de
Guipúzcoa de 1860 detalla la presencia importante de vivienda diseminada, 82 casas de labor,
cinco ermitas, 3 fábricas de barrenar cañones (Arcaiz, Barrena y Olabarrena), una fábrica de
armas (Ibarra), dos molinos harineros (Aguirre-boiuna y Sagarraga), una casa-posada (Ventachuri) y 42 chozas de pastores, además de las 150 viviendas ubicadas en el casco urbano.
La fuente oficial del INE de la revisión anual del Padrón Municipal de Soraluze/Placencia de las
Armas a 1 de enero de 2013 (RD. 1016/2013 de 20 de diciembre) ofrece la cifra de 4018
habitantes, 4.000 habitantes si se consideran los datos del Padrón Municipal a 31 de diciembre
de 2013. Esta población se concentra principalmente en el área urbana de la villa (95,2%), ya
que el diseminado apenas alcanza el 4,8% del total de la población. En los actuales barrios
rurales de Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure residen el 1,5%, 1,2%, 1,3% y 0,8%
respectivamente de la población. La densidad de población es de 284 hab/km².
Su evolución demográfica desde comienzos del siglo XX hasta hoy en día, período 1900-2013,
ha sido claramente positiva al pasar de 2.108 habitantes a 4.000. La tasa de crecimiento anual
ha resultado del 0,57%, cuando en su comarca ha sido del 1,01% y en su Territorio Histórico
(T.H.) del 1,15%, lo que refleja un ritmo de crecimiento algo menor que el resto de los territorios
referenciados.
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO, DEBABARRENAKO ETA GIPUZKOAKO BIZTANLERIAREN
BILAKAERA
(1900-2013)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS, DEBABARRENA Y GIPUZKOA
BIZTANLERIA /
POBLACIÓN
Soraluze/Placencia
de las Armas
Debabarrena
% Soraluze/DB.
Gipuzkoa

1900

1910

1920

1930
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1970

1981

1986
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2011

2013

2.108

2.330

2.624

3.007

3.019

3.491

4.906

5.639

5.423

5.259

4.642

4.430

4.165

3.954

4.000

19.496 23.779 26.354 28.346

29.085

34.820

55.879

65.750

65.815

61.613

58.956

57.025

54.228

54.966

55.605

10,4

10,0

8,8

8,6

8,2

8,5

7,9

7,8

7,7

7,2

7,2

10,8

9,8

10,0

10,6

195.850 226.684 258.157 302.329 331.753 374.040 478.337 631.003 692.986 685.840 676.307 680.035 673.563 705.210 713.818

ITURRIA. Biztanleriaren Zentsoak eta Biztanleen Udal Erroldak. 1900.urtetik 1991.era: Biztanleriaren Zentsoak. 1986.uteko datuak
(apirila 1) eta 1996.urtekoak (maiatza 1): Biztanleen Udal Erroldak. 2001.urteko datuak eta 2012.urtekoak: Biztanleriaren Zentsoak
(azaroa 1). 2013.urtekoak; Udal Erroldaren Berrikuspena (Soraluze/Placencia de las Armas, abenduaren 31an, eta beste lurraldeak,
urtarrilaren 1ean). Geuk egina.
FUENTE: Censos de Población y Padrones de Habitantes. De 1900 a 1991: Censos de Población. Datos de 1986 (1 de abril) y de 1996
(1 de mayo): Padrones de Habitantes. De 2001 y 2011: Censos de Población (1 de noviembre). De 2013: Revisión Padronal
(Soraluze/Placencia de las Armas, 31 de diciembre, y los otros territorios, 1 de enero). Elaboración propia.
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El análisis más detallado de los datos indica que ese incremento poblacional ha sido progresivo
y continuado hasta 1975 (crecimiento anual del 1,4%), momento en el que se registra el mayor
censo de la historia de esta localidad con 5.989 habitantes. A partir de aquí comienza una
época de decrecimiento poblacional continuado hasta el año 2008 donde la revisión del Padrón
da la cifra de 3.990 habitantes (tasa de crecimiento de –1,07%). En la actualidad, y
considerando los datos de los últimos años, parece que esa dinámica regresiva empieza a
remitir, pudiendo hablarse de un tímido mantenimiento de la población en torno a los 4.000
habitantes (31 de diciembre de 2013), si bien los datos poblacionales más recientes (31 de
diciembre de 2015 o 1 de enero de 2016 ) no lo confirma al ofrecer la cifra de 3.944 habitantes.
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA
(1900-2013)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (EIN), Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT) eta Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala.
Biztanleriaren Zentsoak eta Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y Ayuntamiento de Soraluze- Placencia de las
Armas. Censos de Población y Padrones de Habitantes. Elaboración propia.

La crisis económica de mediados-finales de los setenta (cierres y reestructuraciones de
industrias, paro, etc.) es la causa directa de la ralentización del crecimiento poblacional y del
cambio de tendencia que registra tanto esta localidad como su comarca. Debabarrena desde
1975 tiene tasas de crecimiento negativas que se prolongan hasta el comienzo del siglo XXI (0,75% en el período de 1975-2005). Las revisiones anuales de los Padrones Municipales
reflejan que a partir de 2005 este territorio comienza a registrar incrementos poblacionales que,
como se verán, responden principalmente a saldos migratorios positivos, si bien la población de
55.605 efectivos de comienzos de 2013 está muy alejada de los 67.888 habitantes de 1975.
El T.H. no va a ser una excepción y se ve también afectado por esa tendencia regresiva de los
ochenta, si bien la pérdida de efectivos poblacionales se retrasa hasta mediados de esa
década y es casi continuada hasta comienzos del siglo XXI (año 2001), momento a partir del
cual Gipuzkoa registra incrementos poblacionales hasta llegar a los 713.818 habitantes de
comienzos de 2013, cifra que no se ha alcanzado en ningún otro momento de su historia
demográfica.
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El comportamiento demográfico de estos territorios está muy próximo, si bien
Soraluze/Placencia de las Armas y Debabarrena no llegan a recuperar los efectivos
poblaciones perdidos en el último cuarto del siglo XX. Las pérdidas de empleo industrial en dos
territorios muy industrializados como son la localidad en estudio y su comarca son la causa
más directa de esos descensos demográficos del pasado siglo, unida a la caída de las tasas
de natalidad y a la pérdida de efectivos poblacionales por motivos migratorios, y especialmente
de la denominada emigración “de retorno”. Los saldos migratorios positivos de comienzos del
siglo XXI no llegan a compensar esas pérdidas, hecho que sí sucede en el caso del Territorio
Histórico. Debabarrena, Gran Bilbao, Encartaciones y Arratia-Nervión han sido los territorios de
la CAPV que más empleo industrial perdieron en estos años como consecuencia de la crisis
económica de los setenta-ochenta.
A partir de la visualización del gráfico de las “Tasas de Crecimiento” se aprecia que, hasta
aproximadamente la década de los cuarenta del siglo XX, estos tres territorios tienen unos
ritmos de crecimiento muy próximos entre sí, y una evolución muy paralela, condicionada por
hechos coyunturales que afectan casi por un igual (caídas de las tasas de crecimiento por la
gripe de 1918-19, en la segunda década del s. XX, o por la Guerra Civil, en los treinta, etc.).
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Iturria: EIN, EUSTAT eta Soraluzeko-Placencia de las Armaseko Udala. Geuk egina.
Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas. Elaboración propia.

Durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta se produce un incremento del ritmo
de crecimiento en todos ellos, coincidiendo con una época de gran desarrollismo económico y
de expansión demográfica (altas tasas de natalidad y saldos migratorios positivos). Gipuzkoa
detenta unas tasas de crecimiento anual que no volverá a registrar en su historia demográfica
reciente (en la década de los sesenta fue del 2,81% y en la de los cincuenta del 2,5%) y,
curiosamente, durante las décadas de los cuarenta y cincuenta las tasas de crecimiento de
Debabarrena (1,82% y 4,84%) y Soraluze/Placencia (1,46% y 3,46%) superan
significativamente a las de Gipuzkoa (1,21% y 2,49%), momento a partir del cual ésta última
mantendrá siempre sus valores por encima de los otros territorios.
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En la década de los 70 el ritmo de crecimiento se ralentiza (caída de la natalidad y de los
saldos migratorios), y la localidad en estudio registra una tasa de crecimiento negativa (-0,35%)
mientras la población de Debabarrena se mantiene (0,01%) y Gipuzkoa continua creciendo
(0,86%).
Es a partir de 1981 cuando todos los territorios registran pérdidas poblacionales, tanto en el
período 1981-91 como en 1991-2001, pero una vez más el peor comportamiento lo registra el
territorio en estudio con una tasas de crecimiento anual de –1,54% y –1,08% respectivamente.
Debabarrena, comarca de interior, se ve afectada también por esa dinámica regresiva que no
alcanza a otras comarcas costeras como Urola Costa o Bajo Bidasoa, a causa del fuerte
retroceso demográfico de los municipios que la integran y especialmente de Eibar.
En estos años las tasas anuales de crecimiento son de –1,1%, década de los ochenta, y de –
0,83%, en la década de los noventa. El mejor comportamiento del territorio histórico es
evidente, con tasas de –0,24% (1981-91) y –0,04% (1991-2001), a pesar de que también
registra pérdidas poblacionales.
La ya mencionada crisis de los setenta deja sentir sus efectos más directos sobre los factores
demográficos ya apuntados anteriormente (caídas de las tasas de natalidad, saldos migratorios
negativos, etc.), a lo que se unen otras causas de índole cultural como cambios en la forma de
pensar de la población (incorporación de la mujer al mundo laboral, etc.) e incluso, algo más
adelante, la propia estructura poblacional que empieza a envejecer (leve incremento de las
tasas de mortalidad).
A comienzos del sigo XXI, y durante toda su primera década, los saldos migratorios positivos
van a ser la causa más directa del mejor comportamiento demográfico de Debabarrena y
Gipuzkoa, registrando tasas anuales de crecimiento del 0,21% y 0,48% respectivamente.
En este contexto hay que valorar positivamente que frente a lo proyectado por el Instituto
Vasco de Estadística (EUSTAT, 2000) que preveía un retroceso demográfico en Gipuzkoa
hasta el año 2010, los datos reales de este período reflejan que el crecimiento poblacional
negativo ha desaparecido debido principalmente a la inmigración extranjera (saldos migratorios
positivos) lo que ha llevado a que, por un lado, este T.H. supere ya la barrera de los 700.000
habitantes y, por otro, a que su peso relativo en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca
sea prácticamente el mismo que en 1900 (algo más de un 32% de la población vasca). Aún y
todo, este crecimiento de estos últimos años no ha llegado a alcanzar el registrado por el
conjunto de la población española.
Sin embargo, Soraluze/Placencia de las Armas no ha experimentado similar evolución. Esta
localidad ha reconducido su situación respecto al momento más crítico de la década de los
ochenta o incluso de los noventa, pero no ha logrado frenar esa dinámica regresiva que
continua en el tiempo, es decir, sigue perdiendo población.
Los datos de la población del período 2001-13, a 31 de diciembre de cada año, se recogen en
el siguiente gráfico, resultando una tasa de crecimiento anual para el mismo de – 0,34% (si se
considera el dato oficial del INEM del 1 de enero de 2013 la tasa sería de –0,33%).
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SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA
(2000-2013)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
4.300

PERTSONAK / PERSONAS

4.200
4.100
4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
URTEAK / AÑOS

Iturria: EIN, EUSTAT eta Soraluzeko-Placencia de las Armaseko Udala. Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina.
Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas. Padrones de Habitantes. Elaboración propia.

Como se aprecia, la cifra de habitantes de los últimos años sigue cayendo pero se observa que
a partir de 2008, y omitiendo pequeñas fluctuaciones, la población de Soraluze/Placencia de
las Armas se mantendría en torno a los 4000 habitantes. La evolución regresiva iniciada a partir
de 1975 parece que se frena, si bien ese mantenimiento que se apunta hay que considerarlo
con cautela en la medida que es una tendencia de los últimos años que no se ha consolidado
en el tiempo. Y, así, los datos más recientes de finales de 2015 reflejan una ligera caída
poblacional con un padrón que da la cifra de 3.944 habitantes.
Esta localidad alcanzará en el horizonte de este Plan, de mantenerse el ritmo de crecimiento de
2001-13, una población cercana a los 3.900 habitantes. Ahora bien, teniendo en cuenta el
momento de recesión económica en la que nos encontramos y los efectos de su estructura
poblacional envejecida, como se analizará más adelante, y de un índice de fecundidad que
descenderá como consecuencia de la disminución de los efectivos femeninos en edad fértil, no
es de extrañar que la pérdida pudiera ser mayor. Por todo ello, el mejor de los escenarios sería
mantener la población en torno a los 4.000 habitantes y el peor bajar de 3.900.
HAZKUNDE-TASAK
(%)
TASAS DE CRECIMIENTO

Aldia/Período Soraluze/Placencia Debabarrena
2001-2013*

de las Armas
- 0,33

0,1

Gipuzkoa
0,40

País
Vasco
0,35

España
1,14

Iturria: EIN. * 2011.ko eta 2012.ko, urtarrilaren 1ean, Biztanleen Udal Erroldak. Geuk egina.
Fuente: INE. * Padrones de Habitantes, 1 de enero de 2001 y 2013.Elaboración propia.
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En la primera década del siglo XXI el ritmo de crecimiento de Soraluze/Placencia de las Armas
ha sido muy similar al de otros municipios guipuzcoanos entre los que se incluye uno de su
comarca, Eibar; dos del Alto Deba, Bergara y Arrasate-Mondragón, y otras localidades
industriales próximas como Zumárraga o Legazpi, todos ellos municipios de interior, no
costeros. De la visualización del siguiente mapa se observa también el comportamiento
demográfico positivo de otras localidades de su comarca como Mutriku, Deba, Elgoibar o
Mendaro, ésta última con una tasa anual de crecimiento superior al 3% en el período 2001-08.

Fuente: R. Galdos Urrutia (2008).
La villa de Soraluze/Placencia de las Armas ha ido perdiendo peso relativo en el conjunto de su
comarca al pasar del 10,8% de 1900 al 7,2% de 2013, a excepción del repunte que tuvo en las
décadas de los años veinte y treinta tras la caída registrada en la década de los años diez.
Curiosamente, Eibar es la única localidad que ha reforzado su presencia en la comarca en
estos más de cien años, a pesar de la importante pérdida de población registrada desde
finales de los setenta (la evolución demográfica de Eibar de las últimas décadas es muy similar
a la de Soraluze/Placencia de las Armas, pérdidas continuas desde finales de los 70). La villa
armera pasa del 33,8% de 1900 al 49,3% de 2013, porcentajes alejados del 56,4% que tenía
en 1970. Por otro lado, las localidades costeras de Deba y Mutriku no han tenido el efecto
tractor que han detentado los municipios del litoral en otras comarcas (caso por ejemplo de
Zarautz o de Donostia-San Sebastián en sus respectivas comarcas), e incluso llegan a perder
más peso en la comarca que la localidad en estudio (casi 5,5 puntos en el caso de Deba y 8,7
en el de Mutriku, si bien en este último caso ha influido parcialmente la desanexión de Mendaro
en 1983). Y esta situación se ha producido porque los crecimientos de las localidades de
interior, territorios muy industrializados, registraron fuertes crecimientos poblacionales, igual
que grandes pérdidas en los últimos años, y sin embargo los municipios costeros han tenido un
ritmo continuado y más equilibrado de crecimiento hasta la actualidad (Deba no pierde
población y Mutriku sólo lo ha hecho en la década de los cuarenta). Mendaro habría registrado
pérdidas poblacionales de 1986 a 1996, y a lo largo del siglo XXI su población crece, hecho
este último que también está acontecido en Elgoibar con la diferencia de que las pérdidas se
habrían iniciado antes, una vez más a finales de los setenta, igual que Soraluze/Placencia de
las Armas y Eibar, los municipios eminentemente industriales de la comarca.
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Estos contrastes entre los territorios de costa y de interior acaecidos en Debabarrena como
consecuencia de los diferentes procesos espaciales y socioeconómicos acaecidos en el tiempo
(industrialización, urbanización, éxodo rural, etc.) han podido frente a la capacidad de atracción
de vivir junto a la costa, aunque los datos de siglo XXI vislumbran un cierto cambio, si bien no
tanto por la potencialidad de atracción que tienen Deba y Mutriku (del 16,1% de 1991 han
pasado al 19,2% de 2013), sino por las pérdidas demográficas registradas por las localidades
del interior. El desequilibrio costa-interior no se ha conseguido corregir en los últimos años, a
pesar de que las DOT propongan potenciar un modelo equilibrado del sistema urbano vasco.
DEBABARRENAKO KOSTALDEAN BIZI DEN BIZTANLERIAREN BILAKAERA (1900-2013)

(%)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DEBABARRENA QUE VIVE EN LA COSTA (1900-2013)
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15,0
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14,6

1981
15,4

1991
16,1

2001
18,4

2013
19,2

Iturria: EIN eta EUSTAT. Geuk egina.
Fuente: INE y EUSTAT.

Son singulares en el municipio el grado de envejecimiento, creciente en el periodo de
tramitación del PGOU, y el aumento de la población inmigrante, sin perjuicio también de que
cabe advertir un ligero incremento de la natalidad al alcanzarse la cifra de 42 nacimientos/año.
Concluyendo, Soraluze/Placencia de las Armas pierde población por causas naturales desde
mediados de los ochenta y de forma continuada hasta la actualidad (sólo el año 2015 resulta
ligeramente positivo), si bien los datos reflejan también que estas pérdidas son algo menores
en los últimos años.
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO BEREZKO HAZKUNDE A
(1975-2015)
CRECIMIENTO NATURAL DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
100
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Iturria: EIN, EUSTAT eta Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala. Geuk egina. Berrituta.
Fuente: INE, EUSTAT y Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas. Elaboración propia. Actualizado.
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Todo lo indicado denota que, en lo que respecta a esta variable, la localidad en estudio es el
territorio que peor situación detenta en la medida que ha empezado antes a perder población
por saldos naturales negativos, y durante algunos años ha sido el único que ha perdido
efectivos por este motivo, siendo el territorio histórico el ámbito que mejor comportamiento
habría registrado. Y, sin embargo, los datos de 2015 evidencian que tanto la comarca como
Gipuzkoa registran un saldo natural negativo cuando en Soraluze es positivo.
Asimismo, cabe observar otro mensaje positivo, al poder comprobarse que los datos más
recientes de Lanbide (enero de 2017) ofrecen la cifra de 311 parados y una tasa de paro del
16,3%, reflejando claramente una ligera mejoría de esta variable en la localidad (más del 18%
si se considera el dato de parados de enero de 2014).
II.3.

El medio urbano. Su situación actual.

Como ya se ha reseñado, el medio urbano acoge a la mayor parte de las actividades y a los
alojamientos del municipio. Asimismo, se localizan en él los equipamientos fundamentales con
que cuenta Soraluze/Placencia de las Armas.
En el plano I.5 se describe la toponimia del área urbana, mientras que en el plano I.6 se ilustran
gráficamente ese medio y sus usos más significativos, destacándose en el plano I.7 la
localización de las dotaciones de equipamiento y de espacios libres.
Se trata de un medio urbano compacto, de alta densidad, y de configuración lineal, como
respuesta a la geografía del lugar, en el que la edificación se adapta necesariamente a la
pendiente de las laderas que conforman el estrecho valle del Deba.
Tres calles longitudinales estructuran el área urbana:
-

El eje central de Gabolats – Santa Ana.
Los antiguos arrabales (en su día, la carretera foral): Baltegieta, Errabal, Atxuri, Errekaldea
y Serafín Atxotegi.
La calle nueva, en la ladera este, en prolongación de la calle de la estación.

Esta singular configuración urbana supone de hecho que no existan prácticamente conexiones
transversales, que se limitan a aquellas de carácter peatonal y a la calle Etxaburueta, jugando un
papel esencial en esa relación transversal los puentes sobre el Deba (Olea, Gila, Gabolats y
Mendiola, a los que se añaden la pasarela de Errekalde y los puentes de acceso a las zonas
industriales).
El río Deba es así el protagonista de la escena urbana, si bien la estrechez del valle ha propiciado
que el asentamiento urbano se alinee en el frente del río, sin que sus espacios públicos se abran
prácticamente a él. El ejemplo más rotundo es el del eje de los antiguos arrabales que
prácticamente no cuenta con huecos por los que asomarse al río. Sólo en los puentes, sobre el
río, se encuentran espacios suficientemente abiertos.
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Y todo ello a pesar del importante esfuerzo realizado en la última década en la recualificación
urbana del municipio, esfuerzo que demanda una imprescindible continuidad con el objeto de
dotar al municipio de las condiciones ambientales adecuadas.
Así, la luz es escasa en el medio urbano, en sus calles e incluso en sus plazas, debiendo
buscarse soluciones que iluminen la ciudad.

En la trama urbana es por otra parte significativo el casco histórico que se sitúa en torno a la
iglesia de Santa María. Cabe significar en el mismo la existencia de un solar inedificado, allí
donde se localizaba la antgua fábrica de cañones (Erregetxe), y de un espacio público de
importantes dimensiones que, sin embargo, se destina exclusivamente a aparcamiento al aire
libre (alrededor de 60 plazas).

Cabe significar también como elementos singulares el ámbito de Erlaegi, donde se localiza el
asilo, “escalando” en la ladera sur; y la vaguada de Sagar erreka, única regata cuyas márgenes
han propiciado algún desarrollo.
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Finalmente, el área urbana se completa con los polígonos industriales exteriores al núcleo
central: Mendizábal, aguas arriba, y Mendiola, Abate, Unamuno y Gabilondo, aguas abajo,
además de algunas implantaciones aisladas (Salogüen,…).
En el área urbana central se localizan también actividades industriales o terciarias, respondiendo
a una tipología histórica de edificios de uso mixto, en los que, sin embargo, cabe encontrar hoy
incompatibilidades evidentes, además de situaciones de franca obsolescencia.
Así, numerosos pabellones industriales se encuentran en desuso, o tienen un uso muy limitado.
Destacan en esta situación la fábrica de cañones en Baltegieta, pero también las edificaciones
que se localizan al sur de la Calle de Santa Ana, hasta Olea.
Esta estructura urbana, fruto también del esfuerzo realizado en las últimas décadas, cuenta con
importantes dotaciones de equipamiento y espacios libres que se ilustran en el plano I.7. Cabe
citar así, entre otros:
-

Espacios Libres:
Parque de Ezozia.
Parque de Arrizabaleta.
Plaza Zaharra y Erregetxe.
Plaza Barrixa.
Parque de cañones en Baltegieta.
Plaza del frontón.
Parque de Atxuri.
Parque de Gipuzkoa.
- Equipamientos:
• Campo de fútbol de Ezozia.
• Colegio Soraluze.
• Colegio Plaentxi.
• Casa Consistorial y oficinas administrativas.
• Polideportivo, teatro y biblioteca.
• Frontón cubierto.
• Centro de salud.
• Ludoteca.
• Hogar del jubilado.
• Residencia de ancianos.
• Mercado.
• Cementerio municipal.
• Iglesia de Santa María.
• Ermitas en el medio rural.
•
•
•
•
•
•
•
•

A estas dotaciones se añaden las que se encuentran en el medio rural, en particular en los
núcleos rurales de San Andrés (Bolatoki, frontón, juegos de niños,…) y San Esteban.
Estas dotaciones, como se ha destacado en el proceso Alkarrekin, suponen una importante oferta
dotacional, si bien demandan por otra parte su puesta en valor por un lado y su racionalización y
su reordenación por otro.
Por otra parte, en el plano I.8 se ilustra la red viaria del municipio y se advierten la problemática
que resulta en materia de movilidad.
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El medio físico.
Encuadre geográfico y Orografía.

El municipio de Soraluze/Placencia de las Armas, perteneciente a la comarca del Bajo Deba,
está situado en el interior y al oeste del territorio histórico de Gipuzkoa, y más concretamente
en el valle medio del Deba, a medio camino entre las estribaciones montañosas más altas de
este territorio histórico (Aizkorri-Aratz) y la línea de costa (Ondarroa-Deba-Zumaia). Limita al
norte con el municipio de Elgoibar; al este con Elgoibar y Bergara; al sur con Bergara; y al
oeste con Eibar. El centro urbano de la villa tiene las coordenadas geográficas 2º 24' 25” de
longitud oeste y 43º 10’ 27” de latitud norte, y una altitud de 113m. sobre el nivel del mar.
El área en estudio es un territorio accidentado, una zona de montaña con un relieve marcado
por un sistema de laderas pronunciadas y unas cimas que no superan los 900 metros en su
zona de mayor altitud, al norte y este del término municipal. Las zonas llanas escasean y se
ubican preferentemente en el estrecho y encajonado valle del río Deba donde se asienta el
principal núcleo urbano con sus infraestructuras, origen a su vez del asentamiento de esta villa
medieval (margen derecha). El sistema de laderas y montes que rodea al mismo detenta
pendientes muy abruptas, consecuencia de esa resistencia a la erosión de los materiales
volcánicos (basaltos) que caracteriza a gran parte de su substrato geológico.
El cresterío Karakate (Muneta)-Irukurutzeta se extiende en dirección noroeste-sureste y desde
esta segunda cima de Irukurutzeta toma la dirección sur hasta Agerre-buru. Tiene un perfil
bastante suave, que se torna algo más accidentado en su último tramo, y afloramientos
rocosos de poca relevancia. Es el accidente orográfico más destacado del área en estudio y
divisoria de aguas de las cuencas del Deba y Urola en su tramo medio, si bien el territorio en
estudio pertenece a la cuenca del Deba. Es tradicional el uso montañero de la ruta que
transcurre por este cordal, así como la concentración de numerosos monumentos megalíticos
(dólmenes y túmulos). En esta zona se hallan las cotas más altas de esta localidad, cordal
también conocido por el nombre de Mazelaegi o sierra de Muskiritzu, con cotas medias entre
los 750 y 850 m., y límite con los municipios de Elgoibar y Bergara. Así, desde los 749 m. del
Karakate o Kortazarreko Haitza, al norte, se va ascendiendo suavemente hasta los 853 m de
Atxolin y los 899 m de Kurutzebakar, la cota más alta de Soraluze/Placencia de las Armas, ya
al este. Desde esta última cima se llega a Irukurutzeta (898 m.), término municipal de Azkoitia,
constituyendo estas dos cimas junto a Kurutze-zarra (892 m) lo que puede llamarse una cima
triple a la que da nombre una de ellas. Desde Kurutzebakar la dirección W-E de este cordal
cambia a sur, en un ramal que es límite municipal y donde destacan las cotas de
Kurutzebarraldea (857 m), Aizpuruko zabala (826 m) y Oretagaña (763 m). Este cordal y sus
laderas meridionales y occidentales enmarcan, por su margen derecha, a este tramo del valle
medio del Deba.
Al otro lado del valle, en la margen izquierda del Deba, el relieve es más suave y las cimas
montañosas adquieren menos altitud. En su extremo más occidental, al NW y próximo al límite
con Eibar, apenas se superan los 300 m. en el entorno conocido por Irure (318m); al oeste, en
las cercanías a Santutxo (585 m), se alcanzan las cotas más altas; y al SW, en la zona de
Untzeta, no se superan los 450m. En el plano hipsométrico que se acompaña (plano I.9) y en el
gráfico de pendientes que a continuación se aporta, se aprecia este relieve.
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El mapa precedente, que ilustra las pendientes del territorio, y la imagen siguiente, son
elocuentes, evidenciando la singularidad del municipio, las pendientes y la estrechez del valle.
El término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas tiene aproximadamente 14,09 Km²,
cerca del 7,8% de la superficie total de su comarca, y una densidad de 284 hab/Km² cuando en
Debabarrena es de 303 hab/Km² y en Gipuzkoa de 374 hab/Km². La práctica totalidad de la
población vive en el núcleo urbano de Soraluze/Placencia de las Armas (95% de los
habitantes), siendo escaso el poblamiento rural (muy poca población vive ligada al sector
primario, no hay núcleos rurales de entidad…).
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II.4.2. Climatología.
De acuerdo a los datos metereológicos más próximos, Soraluze/Placencia de las Armas tiene
un clima templado oceánico y pertenece a la categoría Cfd, según la clasificación Köpen, es
decir, templado húmedo sin estación seca o clima atlántico.
La estación termopluviométrica de Ermua para el período 1983-2002 (Centro Metereológico
Territorial en el País Vasco) ofrece una temperatura media anual de 13,1ºC, con unos valores
medios anuales máximos y mínimos de 14,1ºC y 11,1ºC respectivamente.
El mes más frío es enero con 6,8ºC y el más cálido agosto con 19,7ºC. La estación
metereológica de San Prudentzio para el período 2001-12 (Euskalmet) aporta una temperatura
media en verano de unos 19ºC y en invierno de 7ºC, con una temperatura media anual de
13ºC, la misma que en el conjunto de Gipuzkoa.
Respecto al conjunto de la cuenca del Deba se observa que en la zona alta de la misma las
precipitaciones disminuyen y la temperatura desciende en invierno, aumentando en verano,
como consecuencia de la influencia del clima mediterráneo o continental y de una menor
influencia de la brisa marina.
La orografía y la orientación SW-NE que adopta el curso alto del valle cierra el paso a la
refrescante brisa marina y los rigores de la canícula de verano son más acusados.
Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, mayoritariamente en forma de lluvia
pues tanto la nieve (dos días de media anual) como el granizo (tres días de media anual) son
escasos. La media anual para el período estimado es de 1.433,7mm en Ermua (alrededor de
1.300 mm en San Prudentzio), con máximos en los meses de noviembre (168,3 mm) y
diciembre (152 mm) y mínimos en agosto (63,2 mm) y julio (67,1mm), no habiendo ningún mes
seco. La media anual es de 167 días de precipitación, siendo agosto, septiembre y octubre los
meses con menos días de precipitación (12 días) y abril el más lluvioso (17 días).
La humedad relativa es elevada, con el 75% de media anual, y la nubosidad es abundante, si
bien es más significativa en invierno que en verano. Domina claramente el aire húmedo.
En cuanto al viento cabe señalar que predominan los de dirección NW (53,5%), seguidos de los
de componente N y NE (24,2%) y S, SE y SW (8%).
La influencia del mar Cantábrico y la acción de los vientos determinan, aunque condicionados
también por la orografía (el relieve y más concretamente el cordal Karakate-Irukurutzeta
obstaculiza el paso de las masas de aire oceánico favoreciendo la condensación y la lluvia), las
precipitaciones frecuentes repartidas de forma regular durante el año, el régimen térmico
(inviernos suaves y veranos frescos) y una abundante humedad y nubosidad.
Al igual que para el resto del País Vasco, su localización meridional con respecto a la
circulación general del Oeste implica la existencia de cuatro estaciones diferenciadas y de
frecuentes borrascas a lo largo del año. Su latitud geográfica impide la acción de las altas
presiones subtropicales.

REDACTORES:

SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,
MANU ARRUABARRENA FLOREZ,
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,
CARMEN SEGUROLA LÁZARO,
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,

PROMOTOR:

Arquitecto
Arquitecto
Abogado
Geógrafa
Ingenieros C.C.P.

AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE/PLACENCIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada)

-19-

Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Garapen Iraunkorrako Departamentua. Plubiometriko mapa.
Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento para el Desarrollo Sostenible. Mapa de pluviometría.

II.4.3. Geología y geomorfología.
Desde el punto de vista de la geología regional, el término municipal de Soraluze/Placencia de
las Armas se localiza en la terminación occidental de los Pirineos y, más concretamente, en la
zona sureste de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en el flanco norte del Sinclinorio de Vizcaya.
Esta amplia estructural sinclinal, con dirección NW-SE, se inicia al norte de Bilbao y
desaparece a unos 20 Km de Eibar, en dirección S-SE. En la zona en estudio y entorno más
próximo de este Sinclinorio destacan el cierre perisinclinal del Terciario y una potente masa de
rocas efusivas.
El Mapa Geológico del País Vasco del EVE (1:25.000), Hojas 63-III (Eibar) y 88-I (Bergara), en
el que se halla la mayor parte del T.M. de Soraluze/Placencia de las Armas, refleja que la
téctonica del cuadrante de Eibar es relativamente sencilla y sólo destacan la falla de AulestiaAzkoitia (al NE) y un conjunto de fracturas de dirección E-W que trastocan el cierre del
Sinclinorio en la zona más occidental, todas ellas fuera del territorio en estudio. En esta
localidad son de mencionar únicamente algunas pequeñas fracturas ubicadas al NE, entre las
que destaca la falla por donde discurre la regata Orroaga y sus cursos de cabecera (Lexeaga y
Ozuma).
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SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMASEKO ETA BERE INGURUKO ESKEMA GEOLOGIKOA
ESQUEMA GEOLÓGICO DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS Y SU ENTORNO

Iturria. EAEko Mapa Geologikoa (EVE).
Fuente. Mapa Geológico del País Vasco (EVE).

Los materiales que afloran en esta localidad pertenecen a la Unidad de Oiz (Cretácico superior)
y están estructurados según un gran monoclinal de dirección N 120ºE, coincidente en dirección
con las estructuras regionales dominantes en la Cuenca Vasco-Cantábrica. Los afloramientos
relacionados con las rocas volcánicas están asociados principalmente a coladas basálticas
interestratificadas entre las areniscas calizas y arcillas que configuran el flysch del Cretácico
superior, y constituyen lo que se conoce como Complejo Volcánico de Placencia. Ocupan una
banda alargada en dirección NW-SE y alcanzan en la zona en estudio la potencia máxima del
Complejo (2500 metros). La acumulación de estos materiales volcánicos debió realizarse de
forma continuada pues no existen niveles margosos intercalados.
En Soraluze/Placencia de las Armas los términos diferenciados son principalmente coladas
volcánicas con estructura en “pillow”, coladas masivas y traquitas, rocas volcanoclásticas y
brechas volcánicas (pillow-brechas). Este tipo de materiales se localizan en las laderas de la
margen derecha del Deba hasta alcanzar la zona de cumbres, límite con Elgoibar y Bergara, y
en la margen izquierda hasta la zona de media ladera, cota 300 m. aproximadamente.
Los “pillow-lavas” han aparecido por la efusión discontinua y poco abundante de materiales
lávicos y tienen un color pardo-rojizo con tonalidades verduzcas. Ejemplos de este tipo de
estructuras se hallan en el barrio de San Andrés (Argarate y Arkaitz).
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Las coladas volcánicas masivas y traquitas tienen una coloración pardo rojiza a verde y se
originaron por un fenómeno de efusión continuo y abundante. Los mejores puntos de
observación se encuentran en la cantera ya clausurada de Málzaga, o en la carretera de
Málzaga a Soraluze/Placencia de las Armas, cerca del cruce con la N-634. Las rocas
volcanoclásticas son de origen sedimentario y están relacionadas con el depósito de cenizas
volcánicas. Estos materiales están presentes en la ladera meridional del cordal KarakateKurutzebakar, y en las laderas occidentales de Aizpuruzabala-Ozetagaña. Finalmente, el origen
de las brechas volcanoclásticas se asocia a una posible fracturación del frente de una colada,
no consolidada totalmente, lo que permitiría que los bloques, envueltos en una matriz fina,
rodarán pendiente abajo hasta llegar a zonas inferiores de la cuenca donde se acumularían.
Los mejores afloramientos se encuentran en las zonas de baja ladera de ambas márgenes del
Deba, y de forma visible especialmente en la explanación realizada para la construcción de la
industrialdea de Agate.
Además de los materiales basálticos dominantes, hay una franja de margas negras y grises
estratificadas de dirección NW-SE (cabecera de la regata Belakotegi y Aierdi, entorno de
Mantxoko txabola, etc.) y otra contigua en la que alternan calizas arenosas y margas (flysh
detrítico-calcáreo) que se extiende hasta el límite municipal con Eibar y Bergara, todos ellos en
las zonas de media y alta ladera del barrio de Irure.
Los lugares de interés geológico (LIG) se asocian a los materiales volcánicos descritos y que
singulariza este territorio en el conjunto de la CAPV, subrayando como hecho curioso que la
propia iglesia de Soraluze-Placencia de las Armas está construida con roca volcánica.
Siguiendo el Inventario de Lugares de Interés Geológico del Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco y el PTP de Eibar (Bajo Deba) se han considerado los siguientes LIG:
-

Las rocas volcánicas de Arzabaleta.

-

Los cuerpos tabulares de Igarate-Mendiola.

-

Las coladas traquíticas de Málzaga.

-

Los pillow-lavas de Argarate

-

Los pillow-lavas de Arkaitz.

-

El corte volcánico de Karakate.

Estas formaciones presentan un nivel de fragilidad bajo y detentan, a escala regional y desde el
punto de vista del interés científico, didáctico y divulgativo, un valor bajo (valor 2), para los dos
primeros; medio (valor 3), para las coladas traquíticas de Málzaga; y alto (valor 4), para los
pillow-lavas de Argarate (talud de la carretera que lleva a la central eléctrica, poco antes del
caserío del mismo nombre) y Arkaitz (desde cerca de Zeleta hasta el caserío Agirrebolua, en el
inicio de la carretera GI-3.651 que comunica el casco urbano con la cima del monte Karakate,
zona exterior del antiguo túnel del ferrocarril en Arkaitz y próximo al bidegorri), ambos
emplazados en el barrio de San Andrés. Al corte volcánico de Karakate también se le asocia un
interés geológico alto.
Respecto a los LIG de mayor valor se señala que hay afloramientos de pillow-lavas en otras
zonas de la comarca del Deba (Eibar, Elgoibar, Bergara o Elgeta), pero los de esta localidad
tienen un especial valor por su fácil emplazamiento y acceso para su observación.
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Estos pilow-lavas son ejemplos de rocas volcánicas con estructura almohadillada formadas a
partir de lavas surgidas de erupciones submarinas. Las lavas, cuya emisión se relaciona con
los procesos de formación de fracturas, tras entrar en contacto con el agua, se enfrían
rápidamente formando una costra externa con forma de almohadilla y en su interior la lava
continúa fundida.
La rotura de esa costra da lugar a la salida de la lava y a la formación de una nueva
almohadilla o “pillow”, originándose así apilamientos de almohadones con la parte superior
abombada y la inferior irregular o en pico.
Los pillow-lavas del corte de la carretera de Argarate tienen tamaño variable, oscilan entre los
20 y 80 cm, y presentan una zona central hueca o rellena por cristalitos de carbonato cálcico
(calcita).
En el corte de Arkaitz se observan estas coladas de lavas almohadillas basálticas intercaladas
con brechas volcanoclásticas, y varios diques basálticos subverticales, y los típicos tubos de
lavas almohadilladas, tanto en secciones longitudinales (tubulares) como transversales.
En las secciones longitudinales se identifican pillows de piel lisa (no muestran prácticamente
irregularidades en su corteza externa) y pillows de piel rugosa (presentan fracturas), con
frecuentes bifurcaciones y tubos secundarios.
En cuanto al corte volcánico de Karakate su valor se asocia a la observación de las
características de las lavas y de las brechas traquíticas que constituyen el polo ácido de la
serie volcánica alcalina de edad Cretácico de la Cuenca Vasco-Cantábrica, las cuales están
escasamente representadas en los depósitos del Complejo Volcánico.
Este punto de interés está ubicado entre el repetidor de telecomunicaciones y la cruz de
Muneta, en plena cima del Karakate, y al que se accede desde Soraluze a través de la GI3652.
Asimismo el acceso hasta esta cumbre por esta carretera ofrece un corte geológico del flanco
norte del Complejo Volcánico en su parte más potente, con la observación prácticamente de
todos los productos volcánicos que constituyen el mismo (sills picríticos, diques basálticos,
pillow lavas y lavas masivas basálticas, pillow-brechas, depósito piroclásticos y rocas
microsieníticas).
Los LIGs descritos así como la litología de este territorio se pueden apreciar en los siguientes
gráficos.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MAPA GEOLOGIKOA (EVE )
MAPA GEOLÓGICO DEL PAÍS VASCO (EVE)

LEYENDA - ZEHAZPIDEA

Iturria. Eusko Jaurlaritza. EVE
Fuente. Gobierno Vasco. EVE
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En el apartado geomorfológico destacan los elementos asociados al modelado fluvial (fondos
aluviales) y a la dinámica de vertientes (zonas de erosión activa y acúmulos de ladera de grano
fino).
- Fondos aluviales muy estrechos y de escaso espesor asociados principalmente al
curso del Deba, si bien en la actualidad casi ni existen pues estas zonas están ocupadas
con usos residenciales, industrias, etc. En los tramos más bajos de algunas regatas
(Belakotegi, Sagarraga,
Erlaegi, Orroaga...), coincidiendo con sus respectivas
desembocaduras en el Deba, hay muy pequeñas y puntuales zonas de aluviales. La acción
morfogenética de los cursos de agua generan este tipo de formaciones.
- Zonas de erosión activa (regueros) localizadas principalmente en las laderas de la
margen derecha del Deba, laderas medias del cordal Karakate-Pagomuneta-AtxolinKurutzebakar donde se ubican bastantes caseríos de los barrios rurales de San Andrés y
Ezozia, salvo una zona ubicada a mayor altitud, en las cercanías a UrteagaburuAkelarregaña. A menor cota destacan las áreas próximas a Málzaga, zona de ladera detrás
de la Industrialdea Gabilondo, y al sur, ya en las cercanías a Bergara, en el entorno
conocido por Ondarra-Arkaitza. En las laderas de la margen izquierda del Deba destacan
las zonas de erosión de la ladera de Salongue (entre las regatas de Erlaegi y
Joangoerreketa); la del entorno de los caseríos Iraola donde se tiene conocimiento de la
existencia de desprendimientos frecuentes de ladera junto al caserío Iraolaetxeberria que
requiere de las obras oportunas para estabilizarla (encauzar las aguas procedentes de la
parte alta del monte, etc.); y la de la margen izquierda de la cabecera de la regata
Sagarraga (alrededores del caserío Arregibaso). Son mayoritariamente zonas de media
ladera deforestadas, con cierta pendiente, y un uso preferente de prados, en las que los
baserritarras ha realizado algún tipo de enmienda como pequeños muretes. En estas zonas
la incidencia erosiva del agua de la lluvia es importante, generándose morfologías de
regueros y surcos de escorrentía con arrastre de sedimentos.
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- Acúmulos de ladera de grano fino en las zonas de ladera próximas a los fondos
aluviales de las regatas Sagarraga, Belakotegi, Ibarzabal, Iriarte y Keixeta; en la ladera
baja de la margen derecha del Deba ubicada entre las Industrialdeak de Agate y
Gabilondo; y en la cabecera del Sagarraga (entorno de las regata Olakorta y Aierdi).
Hay también varias zonas identificadas con rellenos y/o vertidos, y asociadas en varios casos a
las obras de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar (año 2000-02) y de los polígonos industriales
(industrialdeak). Hay un vertedero de inertes en la parte baja de la vaguada de la regata de
Iraola, cuyo curso ha sido también canalizado en su tramo bajo-medio. Otras zonas de vertido
de tierras se encuentran en el entorno de la regata Sagarraga, con desvío del cauce y escollera
en pie del vertedero; en San Roque, con afección también a pequeña regata; y en el entorno de
la ermita de Ezozia para realizar la plataforma del campo de fútbol, con alteración de la regata
de Ipintza. Y, al sudoeste, está el relleno de la parte baja de la vaguada de la regata Erlaegi.
Para finalizar, cabe indicar que las excavaciones a cielo abierto, canteras, han dejado su huella
en el paisaje con la presencia de la cantera de Málzaga ubicada al noroeste, en el límite con
Eibar, e inactiva desde hace años. De esta cantera se extraían basaltos para la fabricación de
áridos, si bien la afección mayor ha recaído sobre el término municipal de Eibar.
En el siguiente plano geomorfológico se aprecia lo mencionado.
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II.4.4. Caracterización Edafológica y Capacidad Agrológica de los suelos
En el término municipal de Soraluze-Placencia de las Armas dominan los suelos del tipo
cambisol, preferentemente del suborden crómico (Bc), y en menor medida dístrico (Bd Be) y,
muy puntualmente, éutrico (Be Bd). Estos suelos, caracterizados por una profundidad media,
detentan una capacidad de uso baja, muy baja y moderada respectivamente, están bien
drenados, y si carecen de cubierta vegetal son muy susceptibles a la erosión. Se localizan en
las laderas meridionales del cordal Karakate-Irukurutzeta y de la margen derecha del Deba, y
en las zonas bajas y media de las laderas de la margen izquierda del Deba, coincidiendo con
aquellas zonas del territorio con un sustrato de origen volcánico.
Al SW hay una franja de cambisoles órticos con capacidad de uso baja (Bc/Dpx) y muy baja
(Bc/Epx), en un territorio con una litología singularizada por calizas impuras y calcarenitas. En
el extremo más meridional del municipio, límite con Bergara, hay una pequeña extensión de
luvisoles crómicos con capacidad de uso muy baja (LcBe/Ep), en un entorno con sustrato de
rocas volcánicas piroclásticas.
Los suelos de mayor capacidad de uso, uso muy elevado, corresponden al tipo fluvisol,
suborden eútrico. Estos suelos se ubican en el fondo del valle del Deba y puntualmente en los
tramos bajos de las regatas de mayor entidad. Son suelos aluviales que al ubicarse en las
únicas zonas llanas de esta localidad han registrado una gran merca y muchos de ellos han
desaparecido ante su ocupación por los usos urbanos e infraestructuras.
Respecto a la capacidad agrológica de los suelos, es decir, la adaptación que presentan a
determinados usos agrarios, el Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa de la Diputación
Foral de Gipuzkoa a escala 1:25.000 refleja que cerca del 80% del municipio corresponde a
suelos de la clase VII y casi un 15% a la clase VI. Estos suelos no son susceptibles de uso
para el laboreo agrícola por tener una fuerte pendiente, poca profundidad útil, elevada
pedregosidad, baja capacidad de retención de agua, etc., por lo que están orientados
vocacionalmente hacia un uso forestal y, en menor medida, a prados (clase VI). En cuanto a
los suelos susceptibles de laboreo (suelos de las clases II, III y IV) cabe señalar que las dos
primeras tipologías, situadas en los fondos de valle, prácticamente han desaparecido por la
presión de los usos urbanos, no quedando más que muy pequeñas zonas intercaladas entre
los usos urbanos y sin continuidad en el territorio. Los suelos de la clase IV, con limitaciones
permanentes que reducen sensiblemente su capacidad productiva, están localizadas en
pequeñas y estrechas lomas ubicadas al sur de la localidad y suponen el 0,3% de la superficie
municipal. Es llamativo que la mayor parte de los caseríos se ubiquen en entornos de suelos de
la clase VI, con pendientes superiores al 30%, y orientados tradicionalmente a prados. Esta
realidad se comprende bien observando no sólo el plano de clases agrológicas sino también el
de pendientes que muestra un territorio con una topografía muy accidentada.
El Estudio de Criterios de Preservación del Suelo Agrario de Gipuzkoa de la Diputación Foral
de Gipuzkoa no identifica en este término municipal ninguna Unidad Agraria, y la mancha de la
clase IV ubicada en el entorno de Untzeta se considera de “vocación agraria muy crítica” lo que
refleja una alta protección de estos suelos frente los usos no agrarios. Por otra parte, el Plan
Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) considera un conjunto de áreas de
interés agrario en el T.M. de Soraluze/Placencia de las Armas que coinciden con los suelos de
la clase IV. Son dos manchas pequeñas ubicadas en las cercanías a los caseríos
Saloguengañekoa y Untzetagañekoa (entorno de Untzeta), éste último próximo a Kurutzeko
Gaina (T.M. de Bergara). Son suelos estratégicos para el desarrollo del sector agrario y la
continuidad de las escasas explotaciones agrarias existentes, la práctica totalidad dedicada a
tiempo parcial (atp), significando a su vez su interés ambiental y paisajístico.
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Iturria. Eusko Jaurlaritza. EAEko ingurugiroari buruzko kartografia sistema.
Fuente: Gobierno Vasco. Sistema de cartografía ambiental de la CAPV.
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MAPA DE CLASES AGROLÓGICAS DE GIPUZKOA
GIPUZKOAKO MOTA AGROLOGIKOEN MAPA

Iturria. Gipuzkoako Foru Aldundia. Nekazaritza eta Naturagune Departamentua.
Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Agricultura y Espacios Naturales.
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El PTS Agroforestal y del Medio Natural, pendiente de aprobación definitiva, también valora
la necesidad de mantener y proteger las zonas de mayor valor agrológico desde una
perspectiva estratégica para el sector agrario dentro de la subcategoría Agroganadera y
Campiña de Alto Valor Estratégico. En el caso de Soraluze/Placencia de las Armas no
plantea sin embargo incluir ningún suelo de esta localidad dentro de esa subcategoría.
II.4.5.

Hidrología superficial, Hidrogeología y Zonas Húmedas.

II.4.5.1.- Hidrología superficial
II.4.5.1.1.- Características generales.
La cuenca del Deba tiene una superficie de 533,8 Km² y se extiende íntegramente por la
CAPV, si bien la mayor parte de la misma pertenece al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Esta cuenta nace a partir de varias regatas ubicadas en el T.M. de Leintz-Gatzaga y, aguas
abajo de Arrasate-Mondragón, tras recibir las aportaciones del río Oñati que procede de la
Sierra de Aitzkorri, discurre en dirección N-S hasta desembocar en el Mar Cantábrico en la
localidad de Deba.
Según fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa la aportación media de la cuenca está
evaluada en 457 hm³/año, equivalente a 14,5 m³/s, si bien se producen variaciones importantes
de caudal según sean tipo de año (seco o húmedo) y estación (los meses de diciembre y enero
generan casi el 30% del total de las aportaciones y los caudales de estiaje de verano pueden
llegar a 0,6 l/s/km²). Teniendo en cuenta que la temperatura media de la cuenca es de 12,7º C
y que la precipitación media evaluada es de 1613mm, la evaporación potencial estimada es de
871 mm, la más alta del TH, lo que provoca los menores caudales específicos de las cuencas
guipuzcoanas. No obstante, hay diferencias importantes entre los valores de caudales de
estiaje de las zonas del Complejo Volcánico (5 l/s/km²) y la de los materiales calizos (0,5
l/s/km²).
La red fluvial de Soraluze-Placencia de las Armas drena en su totalidad a la cuenca del Deba
Medio. En su discurrir por esta localidad con una dirección NW-SE hasta su encuentro con el
río Ego, ya en el límite con Eibar, recibe los aportes de las regatas Egotza (límite con Bergara),
Urruzti, Orroaga o Osuma (nace a partir de las regatas Lezeaga y Ozuma), Keixeta o Zabaleta,
Altun o Iriarte, Arkaitzeta, Ipintza (también conocida por Intxusu, Mendiola o Kiroeta) e Iturbe o
Arrizabalaga, por su margen derecha, y de Joangorreketa, Erlaegi, Sagarraga o Sagar (en
cabecera recibe las aguas de los arroyos Aierdi, Olakorta y Ganbela), Belakotegi o Iraola e
Ibarzabal o Irure, por su margen izquierda. Las subcuencas de mayor entidad corresponden a
las regatas del Sagarraga, Orroaga, Keixeta e Ipintza, respectivamente. La dirección de estas
regatas es preferentemente E-W.
Según el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente
cantábrica), y atendiendo a la componente hidráulica, el curso del Deba desde su entrada en
este T.M. (aproximadamente PK 24,4) hasta su confluencia con el Ego (PK 19,4) se considera
de Nivel IV, cuenca 200 < C ≤ 400 Km². Las regatas Sagarraga, por su margen izquierda, e
Ipintza, Keixeta y Orroaga, por su margen derecha, son de Nivel 0, con una cuenta afluente
entre 1 y 10 Km² (1 < C ≤ 10 Km²). El resto de los cursos de agua corresponden al nivel 00,
cursos con una cuenca afluente inferior a 1 Km², y considerados escorrentías en este PTS.
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En estas zonas de aguas superficiales se respetarán el dominio público hidráulico y las zonas
de servidumbre y policía, de acuerdo a la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio, el PTS de
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV y el Plan Hidrológico.
El río, a su paso por esta localidad, está retenido artificialmente por varias presas. En su
discurrir desde el límite municipal de Bergara, la primera de las ellas, de escasa altura, se ubica
en las proximidades de Mugarri. La siguiente, llamada gran presa de Olea y rebajada
considerablemente tras la ejecución del puente nuevo, fue construida en la primera mitad del
siglo XIX (inicio del proceso de industrialización). Aguas abajo se halla la más antigua,
construida en época medieval para dar servicio al molino de Igareta sito en Baltegieta, y más
adelante está el azud de Olabarrena, levantado en la primera mitad del siglo XVI. La
retenciones producidas por las presas junto a la irregularidad del caudal y la anchura del río
han originado la aparición de pequeñas islas como consecuencia del arrastre de sedimentos
(zonas conocidas por ugarreziak).
Es de resaltar la existencia en un pasado de una zona de baño, antes de comenzar la
industrialización y los vertidos al río, en el entorno de Olakosin (Olako-osiña), aguas arriba del
principal núcleo poblacional y de la presa de Olea.
Hay también una central hidroeléctrica, la central de Salogüen, que transforma la fuerza del
agua en energía eléctrica y supone el 94,41% de la producción de renovables de este
municipio.
En el plano I.10 se aprecia la red hidrográfica, además de las captaciones superficiales,
manantiales y fuentes.
II.4.5.1.2.- Calidad de las aguas superficiales.
La cuenca del Deba ha experimentado a partir de mediados del siglo XX un importante
deterioro ecológico debido a la presión industrial y demográfica de las localidades por donde
transcurre (Arrasate-Mondragón, Oñati, Bergara, Soraluze-Placencia de las Armas, Eibar y
Deba), siendo la cuenca guipuzcoana que ha tenido peor calidad tanto en lo que respecta a su
hábitat y morfología como a sus aguas.
En cabecera este curso fluvial mantiene un alto grado de conservación, aguas de excelente
calidad y una población de trucha en muy buen estado (Arantzazu, Urkulu, Aixola y Sallobente),
pero conforme discurre por las localidades mencionadas va contaminándose. En los últimos
años la mejora del saneamiento en el tramo alto está suponiendo la sensible recuperación de
su calidad, principalmente aguas arriba de Arrasate-Mondragón, si bien se estima que aún
mejorará más con la reciente puesta en marcha de la EDAR de Epele que recoge las aguas del
colector de San Prudentzio y del río Oñati, evitando así un vertido directo al Deba de 2.500 tm.
de residuos al año.
Tras la realización del saneamiento del núcleo de Oñati, el río a su paso por Zubillaga detenta
un mayor número de ejemplares de trucha, loina, ezkailu y locha. En su tramo más próximo a la
desembocadura la calidad del agua mejora, lo que favorece la presencia de una numerosa
población de anguila así como de ezkailu, corcón y platija.
Una aproximación a la calidad del agua de la red hidrológica de este término municipal se
conoce a partir del trabajo “Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV.
Informe de los resultados de la Campaña 2015” de la Agencia Vasca del Agua.
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Aquí se recogen diferentes indicadores y valores de la masa de agua superficial Deba-C a la
que pertenece el tramo del Deba que atraviesa esta localidad, y caracterizada por la estación
de muestreo DEB348 (confluencia de la regata Sagarraga con el río Deba). El tramo en
cuestión se ubica a la salida del casco urbano de Soraluze/Placencia de las Armas, está
canalizado y rectificado (el canal fluvial está totalmente modificado mediante defensas duras) y
tiene unas riberas totalmente alteradas y sin cobertura arbórea. Los datos de ese año reflejan
que esta masa presenta un estado ecológico Moderado (en 2008 era Malo) y que su evolución
positiva ha coincidido con el final de las obras de saneamiento, que estaban afectando
directamente a esta estación de muestreo, y con la puesta en marcha de la EDAR de ApraitzElgoibar.

Iturria. URA, Uraren Euskal Agentzia. EAEko Ibaien Egoera Biologikoko Jarraipen-Sarea. Laburpen txostena. 2015.ko
Kanpainia.
Fuente. URA, Agencia Vasca del Agua. Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los
resultados. Campaña 2015

REDACTORES:

SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,
MANU ARRUABARRENA FLOREZ,
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,
CARMEN SEGUROLA LÁZARO,
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,

PROMOTOR:

Arquitecto
Arquitecto
Abogado
Geógrafa
Ingenieros C.C.P.

AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE/PLACENCIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada)

INDICADORES
Macroinvertebrados
Fitobentos
Fauna Piscícola
Estado biológico
Fisicoquímica
Hidromorfología
Potencial Ecológico

2011
Bueno
Bueno
Deficiente
Moderado
< Bueno
< Muy Bueno
Moderado
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2015
Muy Bueno
Bueno
Deficiente
Moderado
Bueno
< Muy Bueno
Moderado

Iturria. URA, Uraren Euskal Agentzia. EAEko Ibaien Egoera Biologikoko Jarraipen-Sarea.
Laburpen txostena. 2015.ko Kanpainia.
Fuente. URA, Agencia Vasca del Agua. Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV.
Informe de los resultados. Campaña 2015.

La masa Deba-C ha mejorado a lo largo del quinquenio 2011-15 y presenta en los últimos años
una calidad físico-química del agua buena. Como mayor impedimento para alcanzar el buen
estado ecológico se subraya la existencia de una comunidad piscícola de baja diversidad (la
trucha está ausente).
La comunidad macrobentónica de la estación DEB348, masa Deba-C, pone de manifiesto la
mejoría del río en este tramo, aunque evidencia un nivel de carga orgánica importante. Se
presenta muy abundante, con un nivel de riqueza medio-alto y desequilibrada, aunque sin
dominancias. Está integrada por una mayoría de taxones generalistas entre los que dominan
los moluscos, y tan sólo aparecen unos pocos de alto valor ecológico pero con baja presencia.
La estructura trófica aparece también muy alterada por un desequilibrio extremo de los
raspadores y la práctica ausencia de fragmentadores.
La fauna piscícola de esta estación presenta un estado deficiente, como gran parte de los
tramos del eje fluvial del Deba, sin cambios desde 2007. Está ausente el salmón y existen
inputs contaminantes que provocan la expulsión de especies menos tolerantes como la trucha
y la locha (recuperada recientemente en el tramo). La suma de densidades se valora como
media, experimentando una reducción respecto a 2014, y la biomasa se valora como baja.
En lo que respecta a la flora acuática, organismos fitobentónicos, la concentración de clorofila
indica unos niveles de mesotrofia en esta estación, sin embargo la calidad biológica según el
índice IPS es de buen potencial ecológico (esta estación ha presentado incumplimiento para
este indicador en los 2008, 2009, 2010 y 2013). Los helófitos e higrófilos se localizan
fundamentalmente en la orilla izquierda del tramo de estudio, y ocupan hasta un 30% de
cobertura. No se han hallado especies acuáticas y sí varias introducidas (especialmente
Helianthus tuberosus), ocupando parte de la orilla. El resto de los macrófitos son ejemplares de
la comunidad de lugares fangosos. Es un tramo del río donde la velocidad es alta y la
contaminación de las aguas es baja en 2015, por lo que la valoración del índice ECV es de
calidad deficiente y, por lo tanto, algo mejor que en otras campañas.
La masa Deba-C es una masa altamente modificada por canalizaciones, coberturas y
protección de márgenes. La estación DEB348 se localiza en un tramo canalizado y rectificado
que atraviesa Soraluze, por lo que las riberas están totalmente alteradas y el grado de cubierta
vegetal es nulo. Apenas hay árboles (solo ejemplares dispersos), ni continuidad en la cubierta;
los arbustos y algunos macrófitos (Fallopia japonica, Bidens sp, Buddleja davidii, etc.) se
desarrollan únicamente en la orilla izquierda que es más somera. El canal fluvial está
totalmente modificado mediante defensas duras, y hay una presa al comienzo del tramo de
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estudio. La vegetación de ribera se corresponde con una aliseda cantábrica extremadamente
degradada, en pésimo estado de conservación, con una calidad inferior a muy buena. Sin
embargo, aún pueden encontrarse algunos ejemplares de especies autóctonas como Alnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix sp. y Rubus sp., y como especies
alóctonas el Platanus sp., Robinia pseudoacacia, Populus sp. y Ficus carica. El índice QBR es
inferior a muy bueno.
En cuanto al índice RQI, la estación DEB348 presenta una calidad muy mala lo que implica la
necesidad de establecer medidas de rehabilitación o de acondicionamiento para mejorar su
estado actual, especialmente en la margen derecha donde no hay vegetación alguna (es una
masa altamente modificada localizada en un tramo urbano).
Respecto al resto de los cursos fluviales, regatas de nivel 0 y nivel 00, la calidad de sus aguas
es buena o muy buena.
II.4.5.2.- Hidrogeología.
El término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas pertenece al Dominio Hidrogeológico
Complejo Volcánico. Las litologías asociadas se corresponden principalmente con rocas
volcanoclásticas, brechas volcánicas, y coladas volcánicas masivas, semimasivas y “pillows”, y
ocupan una importante extensión del término municipal, tal como se ha descrito en el apartado
litológico.
El comportamiento hidrogeológico de estos materiales volcánicos se considera de
permeabilidad media. A las coladas volcánicas, masivas, semimasivas y “pillows” se les asocia
una permeabilidad por fracturación y por la propia estructura de la roca, así como por presencia
de niveles porosos. En el caso de las rocas volcánicas y brechas volcánicas la permeabilidad
es menor por la existencia de niveles más arcillosos, y su permeabilidad se liga a fenómenos
de fracturación. Todo lo mencionado produce una gran heterogeneidad en el comportamiento
hidrogeológico del Complejo Volcánico. La permeabilidad del área en estudio se aprecia en el
siguiente plano.
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La sedimentología de los materiales y las estructuras a las que están asociados ocasiona que
los afloramientos se dividan en bloques claramente desconectados en superficie. Según el
Mapa Hidrogeológico del País Vasco del EVE, estos bloques constituyen diferentes sectores
hidrogeológicos, y el denominado Sector Soraluze es al que pertenece el ámbito en estudio así
como los términos municipales de Eibar, Bergara, Zumárraga, Urretxu, Antzuola y Azkoitia.
Este Sector ocupa aproximadamente unos 56 Km², el mayor de todos ellos pues el resto de los
Sectores del Complejo Volcánico son inferiores a 5 Km².

Iturria. EVE. Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoa.
Fuente. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco.

La recarga de estos materiales se produce por precipitación directa sobre los propios
afloramientos, y las descargas se dirigen hacia los puntos de menos cota, es decir, hacia el río
Deba que corta perpendicularmente la estructura. En este estudio se facilitan los datos
puntuales de estiaje de cinco tomas de abastecimiento de Soraluze/Placencia de las Armas a
finales de los noventa.

Ezozia
Keixeta
Iturriaga
Ozuma
Oiturri

Superf. (Km²)
1,1
1,0
1,3
1,4
0,5

Qespec. (l/s/Km²)
0,2
2,0
5,4
5,7
8,0

Iturria. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco.
Fuente. EVE. Mapa Hidrogeológico del País Vasco.
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Los caudales específicos para los materiales volcánicos se calculan del orden de 25 l/s/km²
como valor medio anual y de 0,2 a 8 l/s/km² en estiaje, tal como se observa en el anterior
cuadro. Una posible explicación a los menores caudales de Ezozia y Keixeta estaría en
relación a fenómenos de infiltración en su tramo final, en un paquete de coladas volcánicas con
estructura de pillows que favorecerían un drenaje más profundo hacia el sur, hacia el río Deba.
Los puntos captados son tomas en corrientes superficiales por lo que la regulación de los
recursos del dominio es mínima (Ezozia, en la regata Ipintza o Intxusu; Keixeta, en la regata del
mismo nombre; Iturriaga y Ozuma, en la regata Orroaga; y Oiturri, en la regata Egotza). Sin
considerar los fenómenos de contaminación biológica habituales, las aguas del Complejo
Volcánico presentan una baja mineralización y una buena calidad.
Las captaciones de agua, tanto superficiales como de manantiales, son preferentemente para
abastecimiento de los caseríos, si bien se tiene conocimiento de que algunas captaciones de
agua en corrientes superficiales son para uso industrial (regatas Sagarraga, Iraola, Urruzti...). A
nivel industrial, la empresa con mayor consumo de agua es Galvanizados Arrate S.A.
Hay además varias fuentes como la ubicada junto a la regata de Sagarraga, aguas arriba del
polígono industrial del mismo nombre; varias en el barrio de San Andrés (Mintegi, Mandoiturri,
Azkarabeitia y en las cercanías a Zabaletako txabola, Kortaondo y a la ermita de San Andrés);
y otra cerca de Txurrukako txabola (regata Lisiba). En el plano I.10 se ubican las captaciones
superficiales, los manantiales y las fuentes.
La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos de estos materiales es baja, en algunas
zonas concretas incluso muy baja, igual que la del resto del sustrato del término municipal que
oscila entre los niveles muy bajo a bajo, tal como se aprecia en el siguiente plano de
vulnerabilidad. El PTP del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba) no identifica tampoco en este
término municipal ninguna zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
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II.4.5.3.- Zonas Húmedas.
No hay ningún humedal incluido en el PTS de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. En el cordal Karakate-Irukurutzeta se halla una pequeña charca, la denominada
charca Iruiya, emplazada en las cercanías al dolmen del mismo nombre o en paraje de Iroiko
laua, pero se halla en el término municipal de Elgoibar. A mediados de diciembre de 2013 se
encontraba sin agua.
II.4.6. Vegetación.
II.4.6.1.- Vegetación potencial
Desde el punto de vista biogeográfico, y debido tanto a su localización como a sus
características climatológicas, el área en estudio se encuentra encuadrado en la Región
Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia Cántabro-Euskalduna, Sector CántabroEuskaldún (Rivas y col., 1987). Su término municipal se reparte entre los pisos colino, de clima
templado y húmedo, y el montano, de clima hiperhúmedo y caracterizado por unos inviernos de
frescos a fríos.
La vegetación potencial de los suelos profundos y frescos, más o menos hidromorfos y en
general ricos en bases y con un pH próximo a la neutralidad, se corresponde con la de la serie
colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del fresno. Dicha serie se corresponde, en su
etapa madura o cabeza de serie, con un bosque mixto de fresno (Fraxinus excelsior) y roble
(Quercus robur), que puede albergar en mayor o menor proporción otra serie de especies de
frondosas de porte arbóreo entre las que se encuentran el tilo (Tilia platyphyllos), el olmo de
montaña (Ulmus gabra), el castaño (Castanea sativa), diferentes especies de arces (Acer
campestre, etc.), algún haya (Fagus sylvatica), el sauce (Salix atrocinera) y el aliso (Alnus
glutinosa). A su vez, en las márgenes de los cursos fluviales y en áreas caracterizadas por
suelos encharcados de forma prolongada o casi permanente da paso a extraordinarios
bosques riparios, en los que además de estar presentes algunas de las especies
características de los bosques mixtos, aparece como especie dominante el aliso (serie colinomontana riparia cántabro-atlántica del aliso/Hyperico androsaemi-Alneto glutinosae sigmetum).
El sotobosque es rico en especies arbustivas tales como el avellano (Corylus avellana), el
endrino (Prunus spinosa), la zarzamora (Rubus ulmifolius), el rusco (Ruscus aculeatus), la
zarza (Rumus ulmifolius) etc., a la vez que el estrato herbáceo es rico y variado, estando
presentes numerosas hierbas y helechos esciófilos como la lengua de ciervo, la sanícula, el
androsemo, algunos cárices, etc. Una pequeña superficie del término municipal de
Soraluze/Placencia de las Armas corresponde al dominio de estos bosques, preferentemente
bosques riparios (márgenes y zonas adyacentes de baja ladera del Deba y de la regatas
tributarias).
Por el contrario, sobre suelos silíceos y fuertemente ácidos de ladera, no hidromorfos ni
encharcados de forma prolongada o permanente, la vegetación potencial se corresponde con
la serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble. Su cabeza de serie o etapa
madura es un bosque denso donde domina el roble pedunculado (Quercus robur), estando
presente asimismo algún roble híbrido, el haya (Fagus sylvatica) y el olmo (Ulmus gabra), así
como especies arbustivas como el abedul (Betuna sp.), el arraclán (Frangula alnus) y el peral,
entre otros. Las márgenes del robledal, especialmente hacia las crestas o laderas que no
acumulan humedad en el suelo, están pobladas de helecho (Pteridium aquilinum), acebo (Ilex
aquifolium), escoba negra (Cytisus scoparius), madreselva (Lonicera caprifolium) y tojo (Ulex
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europaeus), y constituyen comunidades de orla acidófila bastante cerradas. Una amplia
superficie de Soraluze/Placencia de las Armas corresponde a este dominio del robledal (las
zonas de baja-media ladera hasta la cota 500-600 m.).
Sobre esos mismos suelos de ladera descritos pero ubicados a mayor altitud, entre 500 y 900
m, ya en el dominio del piso montano, la vegetación potencial se corresponde con la de la serie
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila y calcícola del haya (Fagus sylvatica). Ésta
se asocia, en su etapa madura, a bosques densos de hayas de gran porte bajo los cuales se
desarrolla un sotobosque denso con presencia de matas de pequeño porte y algunas hierbas
vivaces. Las etapas de degradación dan paso a diferentes formaciones como los helechales
seguidos, en caso de tala abusiva y pastoreo, a brezales y argomales. En esta localidad estas
zonas se corresponden con las cimas y entornos más próximos a Karakate o Kortazarreko
Haitza, Atxolin, Kurutzebakar, Kurutzebarraldea, Aizpuruko zabala y Oretagaña, principalmente,
y al sur, en los entorno de Sasibaltz, Berazpuru y Buztingarate (cabecera de la regata Erlaegi),
en el barrio de Irure.

Sin embargo, esta vegetación climácica, este paisaje vegetal “potencial” descrito, e ilustrado en
el gráfico precedente, es bien distinto al actual ya que se ha visto significativamente modificado
por el hombre y las diversas actividades que éste ha desarrollado en el tiempo. El crecimiento
urbano ha transformado este paisaje, en algunos casos de forma irreversible con la ocupación
y la desaparición del suelo y, en otras, con una transformación de los usos potenciales como
consecuencia de la intensificación de las actividades agropecuarias-forestales (cambio de usos
del bosque primitivo principalmente hacia repoblaciones arbóreas con especies foráneas –pino,
preferentemente-, prados y, en menor medida, cultivos).
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II.4.6.2.- Vegetación actual
II.4.6.2.1.- Descripción general.
De la observación de las ortofotos (años 2012 y 2013) así como del trabajo del campo y del
mapa de vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2007) y de Hábitats EUNIS
(2009) del Gobierno Vasco se aprecia que la mayor parte del término municipal está ocupado
por plantaciones forestales, formaciones vegetales introducidas por el hombre que, en una
amplia superficie, no tienen nada que ver con las formaciones climácicas de este territorio.
Son formaciones arbóreas relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas que
adquieren fuerte presencia, dada la vocación forestalista de gran parte de su territorio, acorde a
la orografía y al clima que detenta. En concreto, casi el 78% de la superficie forestal (un 52%
del total del término municipal) está ocupada con coníferas, especies alóctonas entre las que
destaca el pino insigne (Pinus radiata) con casi el 78% del total de las coníferas. Otras
especies presentes son el alerce (Larix spp.) y el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) con
el 10,8% y 9,7% respectivamente, seguidas del el abeto rojo (Picea abies) y el ciprés de
Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) que no alcanzan ni el 1%.
Algo menos de la cuarta parte de la superficie forestal está ocupada con frondosas,
preferentemente bosques mixtos atlánticos constituidos por el fresno (Fraxinus excelsior), el
roble (Quercus robur), el avellano (Corylus avellana), el tilo (Tilia platyphyllos), el arce menor
(Acer campestre), el castaño (Castanea sativa), el haya (Fagus sylvatica), el espino (Crataegus
monogyna), el cornejo (Cornus sanguinea), el acebo (Ilex aquifolium), el abedul (Betula sp.),
etc. Estos bosques mixtos ocupan cerca de los 2/3 del total de la superficie de los bosques de
frondosas, y los hayedos casi un 30%. Otras especies como el roble americano (Quercus
rubra), los bosques de ribera y el castaño (Castanea sativa) apenas alcanzan el 4% de las
frondosas. Es de reseñar la escasa entidad que detenta la vegetación ribereña con el aliso
como protagonista con apenas 2 Ha.
Como puedo apreciarse, los bosques autóctonos ocupan poca superficie y son de gran valor al
tratarse de pequeñas masas de vegetación autóctona en un entorno de dominio de
plantaciones forestales de coníferas.
Se describen a continuación las Unidades de Vegetación identificadas, que, a su vez, se
ilustran en el plano I.11 de Vegetación y Usos del Suelo. Son las siguientes:
1.- Hayedo acidófilo.
Esta comunidad forestal tiende a colonizar unos suelos fuertemente ácidos y con escasos
nutrientes. Su localización en el piso montano no le impide hacer incursiones hacia cotas
inferiores, incluso de las solanas, a favor de vaguadas y barrancos húmedos.
El haya, Fagus sylvatica, desarrolla un vuelo arbóreo tupido por lo que que puede llegar a ser
casi monoespecífico con la presencia anecdótica, salvo en zonas de contacto con otros
bosques, de algún pie de roble albar, Quercus petraea, mostajo, Sorbus aria, y serbal de
cazadores, Sorbus aucuparia. El efecto de pantalla lumínica limita el desarrollo del sotobosque,
en el que apenas prosperan acidófilas, esciófilas e hidrófilas tales como el acebo, Ilex
aquifolium, arándano, Vaccinium myrtillus, saxifraga, Saxifraga hirsuta, verónica, Veronica
officinalis, acederilla, Oxalis acetosella, y algunos helechos, Blechum spicant y Polystichum
setiferum. A nivel del estrato rasante aparecen especies muscinales que tapizan el terreno, y
entre las más frecuentes están el Leucobryum glaucum y el Polytrichum formosum.
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Las masas arbóreas de Soraluze/Placencia de las Armas se localizan en diferentes zonas de la
ladera meridional del Karakate-Irukurutzeta y, muy puntualmente, en las laderas de la margen
izquierda del Deba. Las manchas de mayor entidad se ubican en las laderas próximas a
Karakate, en las cercanías a los caseríos Aldasoroetxetxo, Araneta y Kirueta, y a la cabecera
de la regata Ipintza; y en las laderas próximas a las cimas de Kurutzebakar, Kurutzebarraldea,
Aizpuruzabala y Azkonazuloeta. Hay otro conjunto de manchas de menor tamaño y dispersas
por estas laderas de la margen derecha del Deba como la ubicada en la cabecera del Orroaga,
regatas Lezeaga y Ozuma; en las cercanías a Atxolin y al entorno de los caseríos Urteaga, en
el barrio de San Andrés. En las laderas de la margen izquierda, barrio de Irure, hay varias
manchas de pequeña entidad en el entorno de Aierdi, Potzueta, Sasibaltz y cabecera de
Erlaegi. Las masas ubicadas a mayor altitud y más próximas al cordal Karakate-AtolinIrukurutzeta-Azkonazuloeta son las mejor conservadas, algunas algo envejecidas, al igual que
algunas otras también aisladas ubicadas en el entorno de la cabecera de la regata Aierdi. Hay
también repoblaciones recientes de haya como la situada en la zona de cumbre y ladera norte
de Kortazarko haitza, junto al repetidor. Estas masas cartografiadas no llegan a ocupar el 4%
del término municipal.
Es de mencionar la presencia alineada de hayas a lo largo de antiguos caminos, siguiendo
costumbres hoy en desuso, o en pequeñas vaguadas. Los ejemplares existentes tanto en estos
entornos como algunos sueltos que quedan en algunas parcelas orientadas a pastos-pastizales
suelen estar, por lo observado, generalmente bien conservados y con buen porte.
2.- Encinar cantábrico.
Es una vegetación típica del área mediterránea peninsular que se establece en suelos pobres y
en laderas de fuerte pendiente expuestas al mediodía del piso colino. En los encinares
cantábricos bien desarrollados sobre suelos húmedos crecen también madroños, acebos y
laureles, mientras en las solanas aparecen el labiérnago, el aladierno, el durillo, el brezo
lusitano, el rusco y la rosa sempervirens. Es una especie poco frecuente en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
En esta localidad el Quercus ilex es totalmente testimonial, con la presencia de un conjunto de
ejemplares de encinas próximos a un pequeño bosquete de robledal acidófilo y a unos prados
situados en la ladera media próxima a los caseríos Legarda y Mendotz (barrio de Ezozia, muy
cerca de San Andrés). A una cota algo más baja (200-225 metros) hay también otros pocos
ejemplares de encinas bien conservados. Cabe indicar que en el trabajo de campo se han
encontrado también ejemplares dispersos de esta especie en el barrio de San Andrés, en el
entorno de Sokondo, entre la ermita del mismo nombre y el camino que lleva a los caseríos
Atseginolatza. En este barrio existen también topónimos relacionados con la encina
(Arteagasoro, Arteapea...).
3.- Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico.
Los bosques de roble pedunculado colonizan sustratos muy variados, preferentemente silíceos,
aunque toleran también los calizos. Son bosques oligotrofos asentados sobre suelos ácidos,
bien desarrollados, distribuidos preferentemente al pie de las laderas, con suaves pendientes,
donde hay una elevada humedad edáfica. Son característicos del clima húmedo atlántico por
necesitar precipitaciones superiores a los 600 mm./año y se localizan en el piso colino, aunque
en algún caso concreto puede superar ligeramente los 600m de altitud, penetrando
puntualmente en el piso montano del haya.
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Los robledales de Quercus robur bien conservados presentan una estratificación ordenada del
bosque en la que se encuentra como especie dominante el roble pedunculado, Quercus robur,
junto al roble albar, Quercus petrea, con el que frecuentemente se hibrida, y otras especies
arbóreas como el fresno, Fraxinus excelsior, abedul, Betula sp., castaño, Castanea sativa,
marojo, Quercus pyrenaica, así como ejemplares aislados o en pequeños grupos de haya,
Fagus sylvatica, tilo, Tilia platyphyllos, olmo de montaña, Ulmus gabra, arce menor, Acer
campestre, avellano, Corylus avellana, sauce, Salix atrocinera, Miller arraclán, Frangula alnus,
etc. Algunas de las masas cartografiadas incluyen también ejemplares de alisos, sobre todo
aquellas que se enclavan en ambientes más húmedos y junto a cursos de agua.
El estrato arbustivo asociado es variado con avellano, Corylus avellana, serbal, Sorbus
aucuparia, y Sorbus aria, y mostajo, Sorbus torminalis. También es frecuente el acebo, Ilex
aquifolium, el espino o majuelo, Crataegus monogyna, el endrino, Prunus spinosa, la
zarzamora, Rubus ulmifolius, el escaramujo, Rosa arvensis, el bonetero, Euonimus europaeus,
el aliqustre, Ligustrum vulgare, el sauco, Sambucus nigra, y diversas retamas como Cytisus
scoparius y Cytisus cantabricus, y lianas como Lonicera peryclimenum, Hedera helix y Tamus
communis.
En el estrato herbáceo aparecen una serie de matas y hierbas como el Vaccinium myrtillus,
Blechum spicant, Holcus mollis, Hedera helix, Ranunculus s.p., Arum italicum, Deschampsia
flexuosa, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia dulcis, Hypericum
pulchrum, Pulmonaria longifolia, Conopodium majus, Polystichum setiferum, Asplenium
scolopendrium, Hypericum androsaemum, Mercurialis perennis, Sanicula europea, Symphytum
tuberosum, entre otras.
La extensión del robledal se ha reducido drásticamente, produciéndose la ocupación de su
área potencial por prados-cultivos atlánticos, repoblaciones de coníferas y usos urbanos
(residencial, industrial, equipamientos, infraestructuras, etc.). En la actualidad los bosques de
mayor entidad se hallan en el barrio de Irure, en las laderas de Iruregaña (Sutsuegi y laderas
de la regata Ibarzabal) y de Igartuzelai (laderas de la cabecera de la regata Belakotegi); en las
laderas de la margen derecha de la regata Sagarraga (entorno de Sanjoango hegia y
Askizabal), además de la ladera de la industrialdea de Unamuno; en las de la margen izquierda
de la regata Erlaegi y en el entorno de Itzioegi, ya en el límite más meridional con Bergara. Por
otro lado, en las laderas del Karakate-Irugurutzeta los robledales-bosques mixtos de mayor
entidad se hallan en varios tramos de fondo de valle y de laderas de las regatas Orroaga,
Keixeta e Ipintza respectivamente, además de otra mancha ubicada en las laderas de la
margen izquierda de la regata Iturbe (entorno de Illunpe). El resto de las manchas son de
escasa entidad y se hallan dispersas por toda la localidad, localizándose preferentemente entre
las masas de coníferas en el barrio de Irure, e intercaladas entre los prados y cultivos
atlánticos, en los barrios de Ezozia, San Andrés y Txurruka. Hay bonitos ejemplares de roble
pedunculado, fresno, haya, castaño e incluso de aliso dispersos por el término municipal, y
ubicados preferentemente en los bordes de caminos, entre prados y en los alrededores de los
caseríos. Las manchas cartografiadas alcanzar algo menos del 10% de la superficie total del
municipio.
Estas manchas de vegetación descritas se encuentran, salvo excepciones, en buen estado de
conservación, si bien algunas de ellas necesitan de actuaciones puntuales de mejora y
recuperación ambiental (zonas de borde degradadas, claros, intercalaciones de plantaciones
forestales alóctonas, excesivo desarrollo de sotobosque, etc.) para favorecer su evolución
hacia un bosque climax.
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Por lo observado en el trabajo de campo, en ocasiones las repoblaciones forestales de
coníferas tienen bajo su cubierta arbórea especies del bosque primitivo que, en masas no muy
cerradas, ha permitido constatar la existencia de plántulas y matas de roble pedunculado y de
otras especies asociadas. Igualmente, hay veces que tras la tala de pinares y la no repoblación
continuada con especies similares, han brotado especies de bosque mixto lo que refleja la
capacidad de autorregeneración del bosque potencial.
4.- Fase Juvenil o degradada del robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico.
En esta unidad se incluyen los bosques de la unidad anterior cuando su grado de alteración y
degradación es acusado o cuando se encuentran en fase juvenil. Están constituidos, en buena
parte, por árboles o arbustos colonizadores, siendo pequeña la proporción de arbolado adulto
de robles o de otras especies asociados a los bosques mixtos (fresno, avellano, sauce, haya,
abedul, etc.). Ocupa algo más del 3% de la superfice de la localidad.
En Soraluze/Placencia de las Armas son diversas las manchas de estas características
dispersas por todo el término municipal. En Ezozia destacan las ubicadas en las laderas del
Arrainatzabal, en el entorno de San Roke y en las cercanías a la regata Intxusu; en Txurruka la
del entorno de Oregitxo, zona de ladera al oeste del caserío Agirrebeiztegi; en Irure las
ubicadas al este de la ermita de San Esteban, junto a los caseríos Iraolabeitia y Eitzaga y en la
ladera de la margen izquierda de la regata de Sagarraga; y en San Andrés la situada junto a los
caseríos Atseginolatza.
5.- Aliseda cantábrica.
El aliso, Alnus glutinosa, es una especie que aparece asociada principalmente a las márgenes
de los cursos fluviales (ríos y regatas) y se dispone en forma de franjas alargadas a lo largo de
sendas márgenes. Suele aparecer como árbol dominante acompañado, según los casos, de
fresno, Fraxinus excelsior, avellano, Corylus avellana, sauce como el Salix caprea, en zonas
montañosas, o Salix alba, Salix fragilis, plátano, Platanus hybrida y, en menor medida, chopos
Populus x canadiensis, en los fondos de valle (éstas dos últimas especies objeto de
repoblación). El avellano es una especie que se ha visto mucho en las márgenes de los cursos
de agua, incluso llegando a ocupar las laderas más próximas a las mismas, y el plátano
también, pero localizado en zonas principalmente de las márgenes del Deba y bordes de
camino.
En las mejores alisedas el vuelo arbóreo conforma un dosel apretado donde a la especie
dominante se une, con frecuencia, el fresno, Fraxinus excelsior, y, en algunos casos, el roble
comun, Quercus robur. Estas especies suelen también aparecer en el estrato arbustivo. En el
estrato herbáceo, ampliamente dominado por ultrahigrófilas, aparecen especies adaptadas al
agua como el Athyrium filix-femina, Osmunda regalis, Dryopteris dilatata, Carex pendula, Carex
laevigata, Carex remota, Scrophularia auriculata, Filipendula ulmaria, Epilobium hirsutum, etc.
Esta unidad de vegetación se ha visto muy reducida en esta localidad, no llega ni a alcanzar un
0,5% del término municipal, al ocuparse gran parte de sus márgenes y terrenos adyacentes por
usos residenciales, industriales, carreteras, cultivos, prados e, incluso, repoblaciones de
coníferas. Es muy significativo de reseñar la desaparición y alteración de gran parte de las
márgenes del Deba con muros de encauzamiento que se apoyan en el propio cauce del río. En
ocasiones, las repoblaciones de coníferas han llegado hasta las mismas márgenes, no
habiendo en la actualidad ni tan siquiera presencia de huertas. Además, parte de la vegetación
de ribera existente se corresponde con una aliseda cantábrica degradada, en pésimo estado de
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conservación, sin apenas arbolado de aliso, en muchas ocasiones son ejemplares arbústivos,
ni continuidad en la cubierta, y con presencia de especies invasoras. Como especies
autóctonas presentes pueden mencionarse Alnus glutinosa, Fraxinus Excelsior, Sambucus
nigra, Acer sp. y Rubus sp, y como especies alóctonas Platanus sp, Robinia pseudoacacia,
Ficus carica, Fallopia japónica, Bidens sp, Buddleja davidii, entre otras.
Por todo ello, la vegetación ribereña tiene en Soraluze/Placencia de las Armas un carácter
totalmente residual, localizándose en zonas muy puntuales de las márgenes del Deba y de
algunos de sus regatas. Son pequeñas y aisladas manchas ubicadas al sur del término
municipal, en ambas márgenes del tramo del río Deba sin encauzar en las cercanías al límite
con Bergara, al igual que la pequeña superficie de la margen izquierda próxima a Iñasibarko
ibia o incluso, puntualmente, en la zona de la antigua gravera. En la margen derecha del tramo
sureño se halla también una hilera de jóvenes alisos repoblados (margen izquierda del
bidegorri Bergara-Soraluze). En algunas de estas márgenes hay también presencia, entre
otras, de falsa acacia, Robinia pseudoacacia (especie invasora), plátano de sombra (especie
repoblada y alóctona), y zarza (Rumus ulmifolius), y puntualmente de roble y fresno. La
necesidad de recuperación y mejora ambiental de las zonas de márgenes aún sin ocupar por
usos urbanos es prioritaria, y más aún si se tiene en cuenta el estado conjunto de las márgenes
del Deba a su paso por esta localidad (hay zonas de márgenes sin aliseda, con presencia de
especies alóctonas, y otras que han desaparecido).
En la margen derecha del tramo sin encauzar ni urbanizar situado entre las desembocaduras
de las regatas Keixeta y Orroaga, al norte de la industrialdea de Mendizabal, no hay
vegetación típica de ribera, siendo sólo de destacar la existencia de algunos fresnos. En la
zona más próxima a la industrialdea hay plátano, y más adelante pino y abundante falsa acacia
con zarza. Se ha visto también la especie invasora Fallopia japónica.
En la zona del casco urbano es inexistente la vegetación ribereña, siendo sólo de mencionar la
presencia puntual de algún aliso y plátano en la margen izquierda, en las cercanías a
Joangoerreketa. En la margen derecha, a la altura de la presa de Olabarrena, vuelve a
aparecer la falsa acacia en un pequeño tramito de margen que aún se mantiene.
Aguas abajo, tras pasar el polígono industrial de Mendiola y en las cercanía al viaducto
Viaducto Larreategi, las estrechas márgenes se encuentran sin vegetación de interés. En la
margen derecha las repoblaciones de pino han llegado hasta esta cota, y algo más adelante en
la zona afectada por las obras de la autopista se halla una pequeña escollera. En la margen
izquierda la carretera va paralela al curso del río, y sólo puntualmente puede hallarse algún
aliso.
En su discurrir el río Deba hacia su encuentro con el Ego vuelve a tener las márgenes
ocupadas con usos industriales y cuando aparece algo de vegetación, ésta carece de interés
naturalístico alguno (en la margen izquierda, en frente de la Industrialdea de Agate, hay
algunos plátanos y falsa acacia, igual que más adelante, en frente de Gerdau). Sólo es de
mencionar algunos ejemplares de bosque mixto en la margen derecha, justo antes de Gerdau.
El curso alto de la regata de Sagarraga, aguas arriba del polígono industrial del mismo nombre,
y su cabecera constituida por los cursos del Olakorta y Aierdi, poseen también márgenes con
vegetación bien conservada, al igual que algunos tramos de las márgenes de la regata
Orroaga. Hay también alisos asociados a los cursos de agua que atraviesan las manchas de
bosque autóctono de frondosas (robledal-bosque mixto).
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6.- Plantaciones forestales.
Son formaciones vegetales, relativamente homogéneas y generalmente monoespecíficas,
introducidas por el hombre (repoblaciones) por lo que, en la mayor parte de los casos, no
tienen nada que ver con las formaciones vegetales climácicas de este territorio.
Desde el punto de vista ecológico, paisajístico y fisiológico, pueden hacerse dos grandes
divisiones, plantaciones de frondosas y plantaciones de coníferas. Las primeras son poco
significativas respecto a lo que ocupan las coníferas en el conjunto del término municipal, y no
dejan de ser más que manchas puntuales y pequeñas que apenas sobresalen en el paisaje. Se
localizan principalmente en el barrio de Irure y son plantaciones de castaño, Castanea sativa,
haya, Fagus sylvatica, plátano, Platanus hybrida, y roble americano, Quercus rubra. Hay
también algunas repoblaciones de haya como la ubicada en Karakate. Dada la escasa
presencia de suelo público sobre el que habitualmente recaen las repoblaciones de frondosas,
no se han constatado manchas de entidad.
Las plantaciones forestales de coníferas están ligadas a la intensa explotación forestal que se
ha desarrollado en las comarcas del Deba desde mediados del siglo XX (proceso de
industrialización y de éxodo rural), y orientada a la producción maderera. Estas especies,
caracterizadas por su ciclo corto, han sustituido al bosque frondoso autóctono, de crecimiento
más lento, bastante mermado en el tiempo por las talas a las que se ha visto sometido durante
muchas décadas.
Las especies de coníferas que dominan son el pino insigne, Pinus radiata, originario de
California, seguido del alerce japonés, Larix kaempferi, oriundo de Japón, y el abeto Douglas
(Pseudotsuga menziesii), natural de Norte América, localizándose preferentemente estas dos
últimas en el piso montano y sustituyendo al haya. El ciprés de Lawson (Chamaecyparis
lawsoniana), el abeto rojo, Picea abies y el pino laricio, Pinus nigra, son otras especies de
coníferas también presentes.
En los pinares abiertos se viene a conservar la estratificación del bosque frondoso precedente,
con un estrato arbustivo bien desarrollado y un estrato herbáceo de similares características,
mientras en los cerrados o menos cuidados aparecen las zarzas e incluso las argomas, cuando
hay ciertos claros. Tanto en los lugares clareados como en los sombríos es frecuente la
presencia del helecho, Pteridium aquilinum, y en los suelos más eutrofos también Rubus gr.
glandulosus. En los casos de plantaciones muy cerradas en las que apenas penetra la luz y
con fuertes pendientes es habitual que hayan desaparecido los estratos arbustivo y herbáceo.
Es la unidad de vegetación que ocupa más superficie en Soraluze/Placencia de las Armas, algo
más de la mitad de la superficie del término municipal si se considera las recientes parcelas
taladas que anteriormente estaban con pino. Cubre una una amplia superficie de las laderas,
sobre todo de la zonas de alta y media ladera y, en ocasiones, también de las cumbreras. El
análisis realizado en el presente estudio corresponde a la situación existente durante la
realización de los trabajos de campo o de las ortofotos de 2012 y 2013, por lo que el uso
establecido puede no ser su uso definitivo sino un uso temporal en espera de una posterior
repoblación o cambio de uso. Así, por ejemplo, la parcela de pinar talada en 2012 en
Zabalekurugutze, junto a Kortazarko haitzak, tiene un uso de brezal-argomal-helechal atlántico,
acorde a su actual uso, y sin embargo las laderas de San Martzial-Sasibeltz-Untzeta (entorno
de Askizabal-Sanjoango-Artegieta-Zabalburu-Berazpuru en el barrio de Irure) están sin un uso
definido tras la reciente tala del pinar (2013), a pesar de que se estima su probable
repoblación con especies de crecimiento rápido.
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7.- Brezal-argomal-helechal atlántico.
Forman una unidad natural de sustitución de los bosques acidófilos y ocupa los terrenos
deforestados del piso colino y montano cuando las masas forestales, destruidas por las talas, el
fuego, etc., se quedan sin repoblar (se desarrolla con gran facilidad en las cortas a matarrasa).
Es el tipo de matorral característico de la vertiente cantábrica y propio de los suelos ácidos que
ocupa casi entre el 5,5- 6% de la superficie de esta localidad.
El brezo, Erica sp., el argoma, Ulex sp., y el helecho común, Pteridium aquilinum, constituyen
las principales especies de esta comunidad. La dominancia de unas especies sobre otras
depende tanto del grado de acidez y oligotrofía del suelo, como del manejo a que se ha visto
sometido por parte del hombre (quemas, pastoreo, siega, etc.). Así se constata que la facies de
argomal (Ulex europaeus, Ulex gallii) predomina en las parcelas de mayor desarrollo edáfico,
mientras que la de brezal (brecina, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica vagans o Daboecia
cantabrica) lo hace en los suelos más delgados. El helechal, por otra parte, se beneficia de la
actuación del hombre por quemas periódicas. La acción intensiva del ganado modifica la landa,
propiciando el desarrollo de las gramíneas en detrimento de los brezos y de las argomas. En
ese momento el pastizal adquiere una fisonomía diferente de la landa de la que procede,
disminuyendo drásticamente o incluso desapareciendo el estrato arbustivo y alcanzando un
mayor desarrollo las especies herbáceas, especialmente las gramíneas. La intervención del
hombre también transforma el paisaje según los criterios de la cultura verbenera
(transformación de pinar en prado, de helechal en prado, de prado en helechal...). Algunos de
estos cambios se han materializado en este territorio a lo largo de estos últimos años.
El aprovechamiento relativo de estos matorrales se reducen a algunas cabezas de ganado que
consumen las gramíneas propias de esta agrupación como la Festuca gr. rubra, Agrostis
capillaris, Danthonia decumbers, Carex caryophyllea, Agrostis curtisii, Molinia caerulea,
Pseudorrhenatherum longifolium, Daboecia cantabrica, Potentilla erecta, Polygala serpyllifolia,
entre otras.
En Soraluze/Placencia de las Armas esta formación vegetal se localiza en las zonas de
cumbres del cordal Karakate-Hirukurutzeta (Karakate, Akelarregaña, Otzoaldasoro, Atxolin,
Ozetagaña...) y entornos más próximos de alta ladera donde se ha visto pastar a ganado
caballar; varias en la ladera media-baja de Ezozia (junto al campo de fútbol y a San Roke);
además de otras de menor entidad dispersas por todo el municipio.
8.- Lastonar de Brachypodium pinnatum y otros pastos mesófilos.
Esta unidad invade terrenos de cultivo abandonados, prados, pastos poco cuidados y claros
forestales, evitando los suelos muy ácidos. Las parcelas identificadas con este lastón de hoja
ancha tienen también presencia de otros tipo de gramíneas, formando mosaico con
prebrezales, prados y helechales-argomales. Las manchas identificadas se localizan
principalmente en Ezozia (entorno de Amillaga y cerca de Muneta y de los caseríos Iturbe), así
como en la parte baja de la ladera de la margen izquierda de la regata Altun (barrio de San
Andrés) y cerca del molino de Ozuma (barrio de Txurruka).
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9.- Prados, cultivos atlánticos y frutales.
Los prados son una de las formaciones más características del paisaje de Soraluze/Placencia
de las Armas, siendo detrás de los bosques de coníferas el uso más extendido. Son
formaciones naturales o seminaturales que se mantienen verdes todo el año, siendo la base de
la ganadería existente (ovino y bovino preferentemente, si bien se ha visto también pastar
ganado caballar).
A grandes rasgos, se diferencian dos tipos de prados; prados seminaturales (no sufren labores
de arado ni operaciones de siembra) y prados con una producción intensiva (caracterizados por
la siembra de especies como alfalfa, trébol, ray-grass, etc., bien como monocultivo o bien
mezclando con diversas semillas). Entre los primeros pueden distinguirse los prados de siega
(herbazales con gramíneas altas entre las que se hallan Alopecurus pratienses y Sanguisorba
officinalis) y los prados mesofilos de diente, también llamados trebolares (herbazales de menor
talla con presencia de lastonar).
Los prados están constituidos por especies herbáceas entre las que predominan las
hemicriptófitas cespitosas o estoloníferas, adaptadas al corte a ras de tierra, y las anuales
precoces que fructifican antes del corte, si bien puntualmente se hallan ejemplares de arbolado
autóctono e incluso setos o sebes (laderas de San Andrés y visibles desde las carreteras GI3.652 y GI-3.651) y frutales.
Entre las especies que se asocian a este tipo de vegetación están Anthoxanthum odoratum,
Cynosurus cristatus, Lolium sp., Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium pratense, Linum
bienne, T. repens, T. dubium, Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicari subsp.
haenseleri, Sanguisorba officinalis Plantago lanceolata, Rumux acetosa, Bellis perennis, etc.
En los ámbitos más húmedos, zonas del robledal de fondo de valle, son frecuentes Holcus
lanatus, Ranunculus acris, Festuca arundinacea, entre otras, y en las más secas, suelos menos
desarrollados que pueden llegar a agotarse en verano, Trisetum falvescens, Gaudinia fragilis,
Ranunculus bulbosus, Rhinanthus mediterraneus, Festuca rubra, Lotus corniculatus, etc.
Los prados se localizan en el entorno más próximo a los caseríos que los aprovechan, y
ocupan no sólo los fondos de valle sino también las colinas de menor pendiente con sus
correspondientes laderas. Si bien estas formaciones están dispersas por todo el conjunto del
territorio de Soraluze/Placencia de las Armas, es en las laderas de la margen derecha del Deba
donde adquieren especial relevancia e incluso como un uso dominante en los barrios de Ezozia
y San Andrés. Sólo las zonas de ladera alta del cordal Karate-Irukurutzeta y una parte
importante de las laderas del barrio de Txurruka se escapan a los herbazales ante la presión de
las repoblaciones de coníferas. En las laderas de la margen izquierda hay también prados en
los alrededores de los escasos caseríos, pero es el uso forestal el que predomina claramente.
Las manchas cartografiadas ocupan aproximadamente el 17% de la superficie de esta
localidad, 19% si se incluyen los lastonares.
Junto a los prados, en los terrenos más llanos o con poca pendiente, con buena insolación, y
en las inmediaciones a los caseríos, aparecen pequeñas parcelas con cultivos hortícolas,
policultivo atlántico principalmente de lechuga, tomate, vaina, cebolla, zanahoria, acelga, etc.,
en los que tienen gran importancia la dedicación al autoconsumo. En aquellas explotaciones
con orientación ganadera suelen haber algunas parcelas dedicadas a cultivos forrajeros (nabo,
remolacha, maíz, ...). La agricultura tiene, en líneas generales, un carácter marginal, estando
poco presente en la localidad. No obstante, hay ejemplos de explotaciones agrícolas como la
del caserío Arizaga que vende sus productos en la plaza del mercado, llegando a tener
superficie cubierta bajo plástico; o la de Agirre que además de tener un par de invernaderos
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tiene vivero de plantas al aire libre o las de Ozumagain y Ozumazpi con las típicas huertas de
policultivo atlántico, entre otras. Es curioso que las escasas huertas existentes se localizan en
pequeñas lomas o laderas, en los alrededores del caserío, no habiendo huertas en el valle
propiamente del Deba. Hay también presencia de huertas con chabolas en las laderas bajas de
San Andrés, huertas periurbanas próximas al casco urbano. Se ha observado que la superficie
hortícola varía todos los años, por lo que la superficie representada en el plano de vegetación y
usos del suelo es la de 2012-13.
En este tipo de parcelas suelen proliferar especies espontáneas asociadas a los cultivos, y que
suelen ser arrancadas y enterradas mediante las labores agrícolas. Entre otras pueden citarse
Veronica persica, Stellaria media, Oxalis latifolia, Euphorbia heliscopia, Fumaria capreolata,
Chenopodium polyspermum, Sonchus oleraceus, Senecio vulgaris, Stellaria media, Anagallis
arvensis, Mercurialis annua, Polygonum persicaria, Mercurialis annua, Cpsella rubella,
Convolvulus arvensis, etc.
En cuanto a los frutales, cabe indicar que lo más frecuente es que en las cercanías a los
caseríos se observe la presencia de algún árbol frutal (manzano, nogal, higuera, ciruelo,
cerezo, castaño ...), además de los avellanos que aparecen en sitios húmedos y umbríos cerca
de corrientes de agua. Las parcelas con mayor superficie se hallan en la ladera baja de San
Andrés, entre los caseríos Iriarte y Argarate, o junto a los caseríos Ollordo y Eitzaga (barrio de
Irure) o Aritzaga (San Andrés). Es de mencionar las parcelas con castaño que se ubican en el
barrio de Irure, cerca de la ermita de San Esteban, y otra en la cabecera de la regata Erlaegi.
La superficie dedicada a huertas y frutales escasamente llega al 1% del término municipal.
10.- Vegetación de graveras fluviales.
Tras la extracción de áridos en el tramo del Deba ubicado entre los dos últimos meandros que
describe el río antes del limite con Bergara, esta zona ha sido colonizada por especies
oportunistas de medios palustres (enea, junco...) como de especies propias de ambientes
ruderales y nitrófilos, en los taludes, e incluso con el tiempo ha aparecido vegetación arbórea
(aliso, fresno).
11.- Vegetación ruderal-nitrófila.
En esta unidad se incluyen aquellas zonas que están alteradas o humanizadas como los
núcleos de población, incluyendo tanto las zonas residenciales como las industriales,
infraestructuras terrestres, equipamientos, vertederos, rellenos, etc. En este tipo de ambientes
aparece la denominada vegetación ruderal y nitrófila que crece principalmente junto a los
bordes de las vías de comunicación (carreteras, caminos, etc.), terrenos removidos,
inmediaciones de caseríos, viejos muros, tapias, reposaderos de ganado, huertas y cultivos,
etc., y en los que los distintos factores condicionantes como el sustrato, la altitud, la topografía,
etc. apenas son relevantes. Son áreas con importantes niveles de concentración de sales de
nitrógeno y fósforo lo que origina la aparición de una vegetación típicamente nitrófila.
Esta vegetación ruderal y nitrófila está constituida por un estrato fundamentalmente herbáceo,
si bien aparecen también especies de matorral o arbolado bajo que se dispersan rápidamente.
Entre otras especies asociadas a esta unidad pueden mencionar Polygonum aviculare, Poa
annua, Coronopus didymus, Plantago major, Conyza canadiensis, Urtica dioica, Sambucus
ebulus, Arctium minus, entre otras.
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Desde el punto de vista florístico e incluso estético no presentan ningún interés, dada la
artificialidad y el nivel de degradación que suelen detentar, y ocupa junto a los usos urbanos e
infraestructuras aproximadamente el 6% del término municipal.
II.4.6.2.2.- Áreas de interés botánico.
Las áreas de interés botánico consideradas corresponden a hábitats incluidos en el Anexo I de
la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats.
Su delimitación se cartografía en el plano I.11 de este documento, y son las siguientes:
- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosques de Ilex y puntualmente de Taxus (Quercion
Robori-Petraeae o Ilici-Fagenion), código EU 9120, cuya localización y descripción se han
especificado en el apartado II.5.6.2.1.
- Alisedas y fresnedas, Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), código EU 91EO* (ver apartado II.5.6.2.1).
- Bosquetes de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, código UE 9340 (ver apartado II.5.6.2.1).
- Bosquetes de Castanea sativa, código UE 9260, en la ladera de la cabecera de la regata
Ibarzabal, junto a la Ermita de San Esteban, y otra en la cabecera de la regata Erlaegi (barrio
de Irure).
- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratienses, Sanguisorba officinalis),
código UE 6510, son abundantes tanto en esta localidad como en el conjunto del territorio
guipuzcoano. En realidad, el origen de estos prados es artificial y sus primeras etapas
corresponden a la quema o tala del bosque original por parte del hombre y continuada por la
acción de los herbívoros que con el pisoteo y abonado contribuyen a su estabilización. En
condiciones benignas producen gran cantidad de biomasa que puede ser segada una o dos
veces al año, o, también, aprovechada directamente por el diente del ganado. La hierba
cuando es cortada se almacena y se suministra a la cabaña ganadera cuando está estabulada.
Al valor económico descrito se le une la singularidad que éstos detentan en el paisaje
tradicional vasco de campiña.
La elevada diversidad específica de estos prados les confiere una vistosa y espectacular
floración, y junto a las especies de cola de zorra y pimpinela suelen aparecer Holcus lanatus,
Trifolium pratense, Trisetum falvescens, Gaudinia fragilis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens,
etc.
En general, los mejores prados ocupan los suelos más profundos, en el ambiente de los
bosques mixtos de frondosas y robledales eutrofos, pero también en las zonas de robledales
acidófilos con unos suelos mejorados por el estercolado. En Soraluze/Placencia de las Armas
se localizan de forma dispersa por todo el término municipal, alrededor de los caseríos que los
aprovechan, y especialmente en las laderas meridionales del cordal Karakate-Irukurutzeta,
zonas de baja y media ladera de los barrios de Ezozia (caseríos Mendotz, Iturbe, Muneta,
Arrieta, etc.), San Andrés (caseríos Ozuma, Aritzaga, Barrenetxea, Etxebarria, Izagirre, etc.) y
Txurruka (caserío Agirrebeiztegi). En la margen izquierda aparecen también prados de menor
tamaño en las cercanías a los caseríos Irure (entorno de la ermita de San Esteban), Iraola, Itzio
e Untzeta, al igual que junto a Ostegieta, todos ellos en el barrio de Irure.
- Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum, código EU 6210, son también de origen
antrópico, y cuya localización y descripción se han especificado en el apartado II.5.6.2.1.
- Brezales secos europeos, código EU 4030, con un origen también antrópico, está asociado
a las quemas y posterior pastoreo, por lo que está unido al desarrollo de la ganadería
extensiva. Este matorral está dominado mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, Ulex

REDACTORES:

SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,
MANU ARRUABARRENA FLOREZ,
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,
CARMEN SEGUROLA LÁZARO,
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,

PROMOTOR:

Arquitecto
Arquitecto
Abogado
Geógrafa
Ingenieros C.C.P.

AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE/PLACENCIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada)

-48-

y Cistus, siendo la argoma o tojo, Ulex europaeus, una de las especies que adquiere fuerte
presencia en esta localidad. Esta unidad se ha encontrado en las zonas alta y media de la
ladera del Karakate-Hirukurutzeta, y puntualmente en el entorno de Artegieta y cercanías
(barrio de Irure).
Además, y a pesar de no estar considerados como hábitats de interés comunitario, los
robledales y otras frondosas asociadas al robledal-bosque mixto atlántico al igual que los setos
se estiman como formaciones con un alto valor o potencial ecológico por haber experimentado
una gran merma aquí y en el conjunto de Gipuzkoa respecto a lo que ocupaban en un pasado
(vegetación potencial). Las manchas se hallan dispersas por todo el término municipal, siendo
las de mayor extensión y mejor estado de conservación las ubicadas en el barrio de Ezozia.
II.4.6.2.3.- Especies de flora amenazada.
Según el estudio “Flora Vascular Amenazada en la Comunidad Autónoma del País Vasco” del
Gobierno Vasco (2006), las especies de flora amenazada presentes en las cuadrículas UTM
30TWN48, 30TWN58, 30TWN47, 30TWN57, de las que forma parte el término municipal de
Soraluze/Placencia de las Armas, son las siguientes:
a)
b)

Raras: Asperula hirta, Carlina acaulis, Cirsium heterophyllum, Dryopteris carthusiana,
Gentiana lutea y Pulsatilla alpina.
Interés Especial: Allium victorialis, Hurperzia selago, Ilex aquifolium, Narcissus
asturiensis, Paris quadrifolia, Pinguicula lusitanica, Taxus baccata y Veratrum album.

II.4.6.2.4.- Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores.
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas no hay ningún Monte de Utilidad
Pública ni Monte Protector alguno, si bien el Ayuntamiento ha comprado en los últimos años
terrenos del monte Karakate-Irukurutzeta para proteger la zona de cumbres.
II.4.6.2.5.- Custodia del territorio.
El Ayuntamiento de esta localidad puso en marcha en el año 2006 el proyecto Baso Bidez para
hacer frente a la pérdida de la biodiversidad ante la fuerte implantación o expansión de las
plantaciones de coníferas, pino preferentemente. Esta iniciativa está destinada a la
recuperación de los bosques autóctonos mediante la firma de acuerdos entre los propietarios y
el Ayuntamiento, siendo éste último el que asume la gestión sostenible del territorio en cuestión
durante los siguientes 30 años. Este proceso se conoce como custodia del territorio.
Esta actuación ha permitido que en la actualidad el Ayuntamiento de esta villa gestione 9
hectáreas de bosque autóctono, la mayor parte del mismo repoblado con hayas (1.750 en la
campa de Urikia) y, en menor medida, con otras especies asociadas al bosque mixto. Baso
Bidez se enmarca dentro de la Agenda Local 21 y constituye uno de los principales ejes del
Plan de Acción Local de esta localidad, a propuesta de la propia ciudadanía.
II.4.7. Fauna.
II.4.7.1.- Descripción general.
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas y su entorno, territorio
correspondiente a las cuadrículas UTM 30TWN48, 30TWN58, 30TWN47, 30TWN57, es
la presencia de las siguientes especies de vertebrados:
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EZPEZIEAK/ ESPECIES
HEZURGABEKOAK/ INVERTEBRADOS
Ibai-karramarro arrunta / Cangrejo autóctono
Kaprikornio handi / Escarabajo longicornio
Qimper barraskiloa / Caracol de Quimper
Doncella de ondas
Arkanbele / Ciervo volante
Kakalardo adarluze alpetar / Rosalia
ARRAINAK/ PECES
Ibai-amuarraina / Trucha de río
Mendi-barboa / Barbo de Graells
Iparraldeko loina txikia / Madrilla
Ezkailua / Piscardo.
Mazkar arantzagabea / Locha o lobo de río
Hondoetako korrokoia / Lisa o corcón
Platuxa latza / Platija
Aingira / Anguila
ANFIBIOAK/ ANFIBIOS
Arrubioa / Salamandra común
Uhandre palmatua / Tritón palmeado
Uhandre marmolairea / Tritón jaspeado
Txantxiku arrunta / Sapo partero común
Apo arrunta / Sapo común
Zuhaitz igel-arrunta / Ranita San Antón
Baso-igel gorria / Rana bermeja
Ur-igela / Rana común
NARRASTIAK/ REPTILES
Musker berdea / Lagarto verde
Sugandila bizierrulea / Lagartija de turbera
Horma sugandila / Lagartija roquera
Zirauna / Lución
Iparraldeko suge leuna / Culebra lisa europea
Hegoaldeko suge leuna / Culebra lisa meridional
Suge biperakara / Culebra de agua o viperina
Seoane sugegorria / Vibora de Seoane
HEGAZTIAK/ AVES
Zapelaitz liztorjalea / Abejero europeo
Sai zuria / Alimoche común
Mirotz zuria / Aguilucho pálido
Gabiria / Gavilán
Arrano txikia / Aguililla calzada
Aztorea / Azor común
Zapelatz arrunta / Busardo ratonero
Belatz gorria / Cernícalo vulgar
Suhaitz belatza / Alcotán europeo
Belatz handia / Alcón peregrino o común
Arrano sugezalea / Culebrera europea
Harkaitz-zozo gorria / Roquero rojo
Galeperra / Codorniz
Oilagorra / Becada
Usapala / Tórtola común
Kukua / Cuco
Hontza zuria / Lechuza común
Apo-hontza / Autillo
Urubia / Cárabo
Sorbeltz arrunta / Vencejo común

FENOLOGIA / FENOLOGÍA(1)
FAUNAKOMUNITATEAK / COMUNIDADES FAUNISTICAS (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas
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FENOLOGIA / FENOLOGÍA(1)
FAUNAKOMUNITATEAK / COMUNIDADESFAUNISTICAS (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas

HEGAZTIAK/AVES
Martín arrantzalea / Martín pescador
Lepitzulia / Torcecuello euroasiático
Okil berdea / Pito real
Okil handia / Pico picapinos
Egazabal arrunta / Alondra arrunta
Uhalde-enara / Avión zapador
Haitz-enara / Avión roquero
Enara arrunta / Golondrina común
Enara azpizuria / Avión común
Uda-txirta / Bisbita arbóreo
Mendi-txirta / Bisbita alpino
Bustinakara horia / Lavandera cascadeña
Bustinakara zuri / Lavandera blanca
Ur-zozo / Mirlo acuático
Txepetxa / Chochín
Tuntun arrunta / Acentor común
Txantxangorria / Petirrojo
Buztangorri iluna / Colirrojo tizón
Pitxartxar burubeltza / Collalba gris
Ipurzuri arrunta / Collalba gris
Birigarro arrunta / Zorzal común
Zozo arrunta / Mirlo común
Garraztarroa / Zorzal charlo
Errekatxindorra / Ruiseñor bastardo
Sasitxori arrunta / Zarcero común
Ota-txinboa / Curruca rabilarga
Sasi-txinboa / Curruca zarzera
Baso-txinboa / Curruca mosquitera
Txinbo kaskabeltza / Curruca capitorada
Txio lepazuria / Mosquitero papialbo
Txio arrunta / Mosquitero común
Erregetxo bekainzuria / Reyezuelo listado
Eulitxori grisa / Papamoscas gris
Buztan luzea / Mito
Kaskabeltz txikia / Carbonero palustre
Amilotx mottoduna / Herrerillo capuchino
Piñu kaskabeltza / Carbonero Garrapinos
Amilotx urdina / Herrerillo común
Kaskabeltz handia / Carbonero común
Garrapoa / Trepador azul
Gerri-txori arrunta / Agateador común
Antzandobi arrunta / Alcaudón dorsirrojo
Antzandobi kaskagorria / Alcaudón común
Eskinosoa / Arrendajo
Mika / Urraca
Belatxinga mokohoria / Chova piquigualda
Belatxinga mokogorria / Chova piquirroja
Bele txikia / Grajilla
Belabeltza / Corneja negra
Erroia / Cuervo
Etxe-txolare / Gorrión común
Landa txolarrea / Gorrión molinero
Txonta arrunta / Pinzón vulgar
Txikirriskil arrunta / Verdecillo
Mendi-txirriskilla / Verderón serrano
Txorru-arrunta / Verderón común
Karnaba / Jilguero
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FENOLOGIA / FENOLOGÍA(1)
FAUNAKOMUNITATEAK / COMUNIDADESFAUNISTICAS (2)
Uda / Est Mig / Mig Neg / Inv Gel / Sed Lan / Cam Koni / Con Landa / Landa H.Eror/Frond Ibaia / Río Kar-har / Roq-pas

HEGAZTIAK/ AVES
Tarina / Lugano
Txoka arrunta / Pardillo común
Mokokerra / Piquituerto común
Gailupa / Camachuelo común
Berdantza horia / Escribano cerecillo
Hesi berdantza / Escribano soteño
Mendi-berdantza / Escribano montesino
Gari-berdantza / Triguero
UGAZTUNAK / MAMÍFEROS
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Tirku arrunta / Erizo común
Millet satitsua / Musaraña de Millet
Satitsu txikia / Musaraña enana
Ur-satitsu ankazuria / Musgaño patiblanco
Cabrera ur-satitsua / Musgaño de Cabrera
Baratz satitsua / Musaraña de campo
Satitsu arrunta / Musaraña común
Ferra-saguzar txikia / Murciélago pequeño de herradura
Ferra-saguzar mediterraneo / Murcielago mediterráneo de herradura
Geoffroy saguzarra / Murciélago de Geoffroy
Gau saguzar txiki / Nóctulo pequeño
Schreibers saguzarra / Murciélago de cueva
Natterer saguzarra / Murciélago de Natterer
Baratz saguzarra / Murciélago hortelano
Ipar belarrihandi / Murciélago orejudo dorado
Hego berrarrihandi / Murciélago orejudo gris
Sator arrunta / Topo común
Erbia / Liebre europea
Katagorri arrunta / Ardilla común
Lursagu gorria / Topillo rojo
Mendebaldeko ur-arratoia / Rata de agua
Satain piriniarra
Lursagu lusitaniarra / Topillo lusitánico
Lursagu mediterraneoa / Topillo mediterráneo
Larre lursagua / Ratilla agreste
Elur-lursagua / Ratilla nival
Uzta-sagua / Ratón espiguero
Basasagua / Ratón de campo
Arratoi beltza / Rata negra
Arratoi arrunta / Rata común o parda
Etxe-sagua / Ratón casero
Azeri arrunta / Zorro común
Erbinudea / Comadreja
Bisoi europarra / Visón europeo
Ipurtatsa / Turón común
Lepahoria / Marta
Lepazuria / Garduña
Azkonarra / Tejón común
Katajineta arrunta / Gineta
Basakatua / Gato montés
Basurdea / Jabalí
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(1) Uda = udaldia; Neg = negutarra; Mig = migratzailea; Gel = geldikorra./// Est = estival; Inv = invernante; Mig = migradora; Sed = sedentario
(2) Lan = landazabala; Koni = koniferak; Landa = landa; Fron = hosto erorkorreko basoak; Ibaia = ibaia; Kar-har = karrari-landa harritarrak./// Cam = campiña; Con = coniferas; Landa = landa; Fron = frondosas;
Roq-pas = roquedo-pastos petranos.
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La fauna de vertebrados presente en el municipio es principalmente de origen atlántico y
centroeuropeo, encontrándose también especies de carácter mediterráneo. Estas comunidades
se asocian a los bosques de coníferas (las frecuentes talas condicionan su mantenimiento); a
las formaciones de bosques autóctonos (gran valor ecológico y biológico para el mantenimiento
de las especies asociadas a este hábitat); a la campiña con reductos de arbolado caducifolio y
setos arbustivos (gran valor ecológico y biológico donde se alberga una rica y diversa
comunidad faunística) y a los cursos de agua y sus riberas, además de aquellas otras
comunidades propias de los matorrales, brezales y pastos.
Los hábitats que cuentan con las comunidades de vertebrados de mayor calidad son los
hayedos y los bosques de ribera y sus regatas asociadas. El cordal Karakate-Irukurutzeta es
también otro entorno que acoge fauna de interés.
Para analizar esta variable se han consultado los siguientes trabajos y estudios: Átlas de los
Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al, 1985); Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako Ornodunak / Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa
(Álvarez et al, 1986, Gobierno Vasco); Atlás de aves nidificantes de Gipuzkoa (Aierbe et al.,
2001); Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los
resultados de la Campaña 2011 (URA, 2012); Bases para la elaboración de las directrices
sobre el uso sostenible del Agua en Gipuzkoa. La fauna acuática en Gipuzkoa (Diputación
Foral de Gipuzkoa, 2006); el Censo y Estado de Conservación de las poblaciones nidificantes
de avión zapador, Riparia riparia, en la CAPV -temporada 2007- (Gobierno Vasco, 2008);
Distribución y situación actual del avión zapador (Riparia riparia) en la vertiente cantábrica del
País Vasco (I. Etxezarreta, Munibe, nº 58, 2010); así como los Planes de gestión de especies
amenazadas en Gipuzkoa (Diputación Foral de Gipuzkoa). También se ha efectuado una
consulta al Servicio de Fauna y Flora silvestre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Respecto a los peces cabe indicar que si bien el mencionado estudio “Bases para la
elaboración de las directrices sobre el uso sostenible del Agua en Gipuzkoa. La fauna acuática
en Gipuzkoa” menciona a la trucha de río (Salmo trutta morpha fario), el barbo (Barbus
graellsii), la madrilla (Chondrostoma miegii), el piscardo (Phoxinus phonixus), la locha
(Barbatula barbatula), el corcón (Chelon labrosus), la platija (Platichtys flesus) y la anguila
(Anguilla anguilla) como especies presentes en el Deba, en el tramo de río a su paso por esta
localidad sólo hay presencia de loina (escasos efectivos y de forma irregular), piscardo, locha
(aislado) y pez rojo (aislado). Por otro lado, y según el trabajo “Red de Seguimiento del Estado
Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de los resultados de la Campaña 2011”, la loina
(especie dominante), el piscardo (ligero incremento) y la anguila (población escasa pero
estable) son las especies potencialmente presentes.
II.4.7.2.- Especies de interés faunístico.
De las más de 150 especies de vertebrados potencialmente presentes en este término
municipal se han tenido en cuenta las especies más sensibles a nivel estatal y de la
Comunidad Autónoma Vasca, de acuerdo al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
regulado por el Real Decreto 429/90, de 30 de marzo, y al Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, regulado por el Decreto 167/1996, Órdenes de 8 de julio de 1997 y de 10 de julio
de 1998, con sus actualizaciones respectivas, y cuya protección exige medidas.
Asímismo se ha referenciado aquella legislación de ámbito supranacional que pudiera
afectarla, en los casos que así ha sido (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de
1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres
(Directiva Hábitat); Directiva de Aves, Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres; Decisión
82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de
Berna); Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del
Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre (Convención de
Bonn); y Convenio Cites.
Según las fuentes consultadas la distribución de especies amenazadas aportan la cifra de 43
taxones presentes en alguna de las cuatro cuadrículas UTM 10 x 10 Km ya mencionadas.
Las especies potenciales en cuestión son:

IZEN ZIENTIFIKOA
NOMBRE CIENTÍFICO

IZEN ARRUNTA
NOMBRE COMÚN

IZEN EUSKALDUNA
NOMBRE EN EUSKERA

BABESA
PROTECCIÓN *

HEZURGABEKOAK/
INVERTEBRADOS
Austropotamobius pallipes

Cangrejo de río
común

Ibai-karramarro arrunta

Cerambyx cerdo

Escarabajo
longicornio

Kaprikornio handi

Elona quimperiana

Caracol de Quimper

Quimper barraskiloa

Euphydryas aurinia

Doncella de ondas

Lucanus cervus

Ciervo volante

Arkanbele

Rosalia alpina

Rosalia

Kakalardo adarluze
alpetar

Anguila

Aingira

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Schreiber muskerra

Zamenis longissimus

Culebra de
Esculapio

Eskulapioren sugea

DH: Anexo II y Anexo V. CB: Anexo
III:
especie
protegida.
CEA:
Vulnerable. CVEA:
en peligro de
extinción.
DH: Anexo I y Anexo IV. CB: Anexo
II: especie estrictamente protegida.
CNEA: de interés especial. CVEA: no
catalogada.
DH: Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo
II: especie estrictamente protegida.
CNEA y CVEA: no catalogada.
DH: Anexo II. CB: Anexo II
DH: Anexo II. CB: Anexo III: especie
protegida. CNEA: interés especial.
CVEA: no catalogada.
DH: Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo
II: estrictamente protegida. CNEA:
interés
especial.
CVEA:
no
catalogada.

ARRAINAK/PECES
Anguilla anguilla

Convenio CITES: Apéndice II.

NARRASTIAK/REPTILES
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interés especial. CVEA: de interés
especial.
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BABESA
PROTECCIÓN *

HEGAZTIAK/AVES
Convenio Bonn: Apéndice II. CB:
Anexo II: especie estrictamente
protegida. CEA: De interés especial.
CVEA: rara
Convenio Bonn: Apéndice II. CB.
Anexo II: especie estrictamente
protegida. CEA: de interés especial.
CVEA: de interés especial
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II.
CEA: de interés especial. CVEA: de
interés especial
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II.
CEA: de interés especial. CVEA: de
interés especial
CB:
Anexo II. CVEA: de interés
especial
CB: Anexo II. CEA: de interés
especial. CVEA: de interés especial.
Convenio CITES: C1. DH. Anexo I.
Convenio Bonn: Apéndice II. CB:
Anexo II. CEA: de interés especial.
CVEA: rara
Directiva Aves: Anexo I. CB: Anexo II.
CEA: de interés especial. CVEA:
vulnerable
CB: Anexo III. CVEA: de interés
especial
CB: Anexo II. CEA: de interés
especial.
CVEA: de interés especial
Convenio CITES: C1. Directiva Aves:
Anexo I. Convenio Bonn: Apéndice II
CB: Anexo II. CEA: de interés
especial.
CVEA: rara
Convenio CITES: C1. Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: de interés especial. CVEA: rara
CB: Anexo II. CVEA: de interés
especial
Convenio Bonn: Apéndice II. CB:
Anexo II. CEA: de interés especial.
CVEA: de interés especial.
Hábitat Aves: Anexo I.
Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: vulnerable. CVEA : vulnerable
Hábitat Aves: Anexo I.
Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: vulnerable. CVEA: rara.

Accipiter gentilis

Azor común

Aztorea

Accipiter nisus

Gavilán común

Gabiraia

Alcedo atthis

Martín pescado

Martín arrantzalea

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Zata arrunta

Carduelis spinus

Lúgano

Tarina

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

Ur-zozoa

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Arrano sugezalea

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Mirotz zuria

Corvus corax

Cuervo

Erroia

Dendrocopos minor

Pico menor

Okil txikia

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Belatz handia

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Zuhaitz-belatza

Jynx torquilla

Torcecuello
euroasiático

Lepitzulia

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Harkaitz-zozo gorria

Neophron percnopterus

Alimoche común

Sai zuria

Pernis apivorus

Abejero europeo

Zapelaitz liztorjalea

Pyrrhocorax graculus

Chova piquigualda

Belatxinga mokohoria

CB: Anexo II. CEA: de interés
especial. CVEA: de interés especial

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Belatxinga mokogorria

Hábitat Aves: Anexo I. CB: Anexo II.
CEA: de interés especial. CVEA: de
interés especial

Riparia riparia

Avión zapador

Uhalde enara

CB: Anexo II. CEA: de
especial. CVEA: vulnerable
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BABESA
PROTECCIÓN *

MAMÍFEROS/
UGAZTUNAK
Eptesicus serotinus

Murciélago
hortelano

Baratz saguzarra

Felis silvestris

Gato montés

Basakatua

Martes martes

Marta

Lepahoria

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva Schreibers saguzarra

Mustela lutreola

Visón europeo

Bisoi europarra

Mustela putorius

Turón

Ipurtatsa

Myotis emarginatus

Murciélago de
Geoffroy

Geoffroy saguzarra

Myotis nattereri

Murciélago de
Natterer

Natterer saguzarra

Nyctalus leisleri

Nóctulo pequeño

Gau saguzar txiki

Plecotus auritus

Murciélago orejudo
septentrional

Ipar belarrihandi

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo
meridional

Hego berrarrihandi

Rhinolophus euryale

Murciélago
mediterraneo de
herradura

Ferra-saguzar
mediterraneoa

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño
de herradura

Ferra-saguzar txikia

Chionomys nivalis

Ratilla nival

Elur-lursagua

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Arrano txikia

DH: Anexo IV. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA: de interés
especial.
Convenio CITES: Apéndice II. DH.
Anexo IV. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA: de interés
especial.
DH: Anexo V. CB: Anexo III. CVEA:
rara
DH. Anexo II y Anexo IV. Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: Vulnerable. CVEA: vulnerable.
DH. Anexo II y Anexo IV. CB: Anexo
II.
CEA: en peligro de extinción. CVEA:
en peligro de extinción.
DH: Anexo V. CB: Anexo III. CVEA:
de interés especial
DH. Anexo II y Anexo IV. Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: Vulnerable. CVEA: vulnerable
DH. Anexo IV. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA : rara
DH. Anexo IV. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA: de interés
especial
DH. Anexo IV. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA: Vulnerable
DH: Anexo IV. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial.
CVEA: vulnerable
DH: Anexo II y Anexo IV. Convenio
Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II.
CEA: vulnerable. CVEA: en peligro de
extinción
DH: Anexo II. Convenio Bonn:
Apéndice II. CB: Anexo II. CEA: de
interés especial. CVEA: vulnerable
CB: Anexo III. CVEA: rara
Convenio Cites: C1. Directiva Aves:
Anexo I. Convenio Bonn: Apéndice
II.
CB: Anexo II. CEA: de interés
especial
CVEA: rara.

* DH: Habitat Zuzentaraua / Directiva Hábitat; CB: Bernako Hitzarmena / Convenio Berna; CEA: Arriskuan dauden
Espezieen Espainiako Katalogoa / Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; CVEA: Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrenda / Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
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II.4.7.3.- Áreas de interés faunístico.
Según la consultada efectuada a la Diputación Foral de Gipuzkoa hay presencia de cangrejo,
Austropotamobius pallipes, en la regata Sagarraga, y probablemente en las cabeceras de
algunas de las restantes regatas de la localidad.
Respecto al avión zapador hay que señalar que según el artículo “Distribución y situación
actual del avión zapador (Riparia riparia) en la vertiente cantábrica del País Vasco” publicado
en 2010 por I. Etxezarreta en el número 58 de la revista Munibe, en el año 2007-08 había tres
parejas de avión zapador, Riparia riparia, en el río Deba a su paso por Soraluze/Placencia de
las Armas. El estudio de Aranzadi “Caracterización del hábitat reproductor del avión zapador
(Riparia riparia) en la vertiente Cantábrica del País Vasco” de diciembre de 2008 también lo
ratifica. Asimismo, el “Censo y Estado de Conservación de las poblaciones nidificantes de
avión zapador, Riparia riparia, en la CAPV (temporada 2007)” del Gobierno Vasco menciona la
existencia de cinco nidos activos en junio de 2007, cuatro un mes más tarde, en el muro de
encauzamiento del Deba. La localización aproximada es cerca de Igeretako presa y Olako
presa (coordenadas geográficas X: 547951 e Y: 4780344, cuadrícula UTM 10 x 10 30TWN48).
En el mes de noviembre de 2013 se ha visto una garza, en la isla que tiene el río Deba a la
altura del casco urbano, sin llegar a poder identificarse la especie en cuestión.
En cuanto al visón europeo, especie que aparece en el listado de especies de interés faunístico
potencialmente presentes, se indica que ninguno de los tramos de la red fluvial de
Soraluze/Placencia de las Armas se incluye entre las áreas de interés especial para el visón
europeo contempladas en del Plan de Gestión del Visión Europeo Mustela lutreola (Linnaeus,
1761) para el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Orden Foral de 12 de mayo de 2004), y que
tampoco se tiene conocimiento de su presencia en este territorio.
II.4.8. Espacios naturales protegidos y áreas de interés naturalístico.
II.4.8.1. Espacios Naturales Protegidos
En Soraluze/Placencia de las Armas no hay ningún parque natural, ni biotopo ni árbol singular
alguno protegido por la legislación de aplicación, ni tampoco ningún ámbito incluido dentro de
la Red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA).
No hay tampoco ningún ámbito con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
II.4.8.2. Áreas de Interés Naturalístico (AIN)
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru es un Área de Interés Naturalístico (AIN) recogido en las
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales
Relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un espacio que se extiende tanto
por el territorio del Area Funcional de Eibar (Bajo Deba) como por las Áreas Funcionales de
Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) y de Mondragón-Bergara (Alto Deba), términos municipales de
Soraluze/Placencia de las Armas, Elgoibar, Azkoitia y Bergara respectivamente. Los
respectivos Planes Territoriales Parciales así lo recogen en sus respectivos documentos.
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Cordal de Karakate-Irukurutzeta
Siguiendo el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad Autónoma
del País Vasco publicado por el Gobierno Vasco, la vegetación y flora de especial interés de
este cordal se halla en la ladera norte (T.M. de Bergara), así como en su tramo final, ya en
Elosua, con la franja de hayedo muy irregular a causa de las numerosas intercalaciones de
coníferas repobladas en los tramos inferiores de ladera (alerce y pino de Monterrey,
preferentemente). Este hayedo se corresponde preferentemente con una masa boscosa
envejecida y apenas maderable, de viejas cepas que han dado numerosos brotes, que se
conserva en un entorno de dominio de las explotaciones forestales de coníferas. Es de valorar
como ejemplo de bosque climácico que aún perdura.
Desde el punto de vista florístico dominan las plantas acidófilas (Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus...), de ambientes umbríos y húmedos (Saxifraga hirsuta) y en los claros del
hayedo hay digital (Digitalis purpurea) y helecho común. Como especie destacable está Scilla
liliohyacinthus. En la zona de cresta hay una combinación de helechal-argomal-brezal y prados
(pradera montana de diente), y en las escasas zonas de afloramientos de roca o de borde de
suelo somero Sedum anglicum, Umbilicus rupestris, Rumex gr. acetosella, Ornithopus
perpusillus, etc. También hay un raro y pequeño trébol, Trifolium subterraneum, y roseta de las
pelosillas, Pillosella lactucella, entre otras.
La fauna es propia de este tipo de ambientes, sin que destaquen especies de gran relevancia
o notoriedad. Los mamíferos están bien representados, y entre el grupo de aves hay rapaces
que frecuentan los bosques.
Dominan los usos forestales y las praderas de diente (ganadería extensiva en zona de
cumbres), junto al uso recreativo (ruta montañera) y complejos de antenas de
telecomunicación.
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En la línea de cresta hay importantes monumentos megalíticos (dólmenes y túmulos), si bien
su estado de conservación es deficiente.
Desde la línea de cumbres de este cordal el paisaje que se divisa es impresionante, incluso
espectacular si coincide con algún día de invierno con nieblas de irradicación o de valle y se
espera a que ésta vaya poquito a poquito desapareciendo para dejar ver realmente todo lo que
se aprecia desde este paraje.
Además, este territorio ha sido tradicionalmente una ruta de paso entre los valles de Deba y
Urola, siendo un sendero de gran valor natural y cultural (vestigios de antepasados).
Efectivamente, a lo largo del cordal Karakate-Irukurutzeta-Agirre Buru se extiende la Estación
Megalítica de Elosua-Plazentzia, calificada Bien Cultural con la categoría de Conjunto
Monumental según el Decreto 137/2003 de 24 de junio.
Esta Estación, que se extiende a lo largo de los términos municipales de Azkoitia, Bergara,
Elgoibar, Soraluze-Placencia de las Armas, agrupa a 15 monumentos megalíticos: dólmenes
de Agerreburu, Aitzpuruko Zabala, Atxolin, Iruiya, Irukurutzeta y Keixetako Egiya Sur, y túmulos
de Aizkoin, Atxolin Txiki, Keixeta, Keixetako Egiya Norte, Kutzebakaar, Maurketa, Naasiko
Goena, Pagobedeinkatu y Gizaburua. Los mencionados monumentos fueron descubiertos en
su mayoría por J.M. de Barandiaran entre 1920 y 1921, y, lamentablemente, la mayor parte de
éstos fueron expoliados, antes incluso de iniciarse las primeras investigaciones. Esta zona se
halla dentro de la “Ruta de los Dólmenes”, la denominada PR-Gi 94, y comprende un recorrido
de 20 kilometros.
II.4.9. Corredores ecológicos.
Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos
silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de
biodiversidad, de ahí la importancia de mantener y, en su caso, restaurar las conexiones
ecológicas entre los espacios naturales del territorio de cara a favorecer el intercambio genético
de la biota que éstos albergan, y evitar así su aislamiento.
En la Comunidad Autónoma Vasca existe una Red de Corredores Ecológicos que busca, tal y
como recomienda el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, gestionar el conjunto de los elementos del paisaje para mejorar la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.
El establecimiento de estos corredores es así mismo un compromiso recogido en el III
Programa Marco Ambiental 20011-2014 de la CAPV con la concreción del objetivo estratégico
2: “Detener la pérdida de la diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la
artificialización del suelo”.
En el término municipal de Soraluze/Placencia de las Armas se enclava el Área de Interés
Naturalístico de Karakate-Irugurutzeta-Agerre Buru, territorio considerado como área de enlace
en la mencionada Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, igual que Gorostiaga (fuera ya
del término municipal), y ambas áreas junto al corredor de enlace correspondiente conectarían
los espacios-núcleos de Izarraitz con el de Aizkorri-Aratz.
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El corredor ecológico de importancia regional que conectaría Izarraitz con Aizkorri-Aratz es el
denominado R9 LIC Izarraitz-LIC Aizkorri-Aratz que, en su conjunto, está afectado por las
barrenas lineales de la GI-632, GI-3111, GI-3750, GI-2634 y GI-3173. Aquí también se hallan
los tramos fluviales de especial interés conector de los cursos del Katuin y Urtaza. El territorio
de Soraluze/Placencia de las Armas que se incluye dentro de este corredor es la zona
colindante al área de enlace mencionado, terrenos periféricos al mismo y ubicados al este de la
localidad (laderas de Aizpuruzabala y Ozetagaña y cabecera de la regata Orroaga-Ozuma,
barrio de Txurruka).

Iturria. Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea. Eusko Jaurlaritza.
Fuente. Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Gobierno Vasco.

El área de enlace de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru es, por consiguiente, un elemento de
conexión de los espacios-núcleos mencionados igual que la zona más oriental de
Soraluze/Placencia de las Armas incluida dentro del corredor ecológico regional R9.
II.4.10.

Paisaje.

En lo que respecta a esta variable se señala la impronta que deja en este territorio el cordal
Karakate (Muneta)-Irukurutzeta (899m) y su prolongación hacia el sur en Agerre-buru, ya fuera
de su término municipal, cuyas cotas oscilan entre 700-900 m., así como los valles del Deba y
Sagarraga donde se enclavan los usos urbanos (residencial, industrial, infraestructuras
terrestres, equipamientos, etc.). Las laderas de estos valles se singularizan por el poblamiento
disperso (caseríos) y los usos forestal (pino) y de prados.
El Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma Vasca
(Anteproyecto), elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco (2005), establece las siguientes cuencas visuales en el término municipal
de Soraluze/Placencia de las Armas:
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- Nº 536
- Nº 211
- Nº 186
- Nº 213

Soraluze-Placencia
Elgoibar
Eibar
Elosu
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1.412 Ha (99,4% del T.M.)
7 Ha (0,5% del T.M.)
2 Ha (0,1% del T.M.)
Superficie muy reducida

Como se aprecia, el territorio de esta localidad se incluye prácticamente en la cuenca
denonimada Soraluze-Placencia ya que el territorio incluido en las restantes cuencas es muy
pequeño. Por otra parte, ninguna de estas cuencas visuales están catalogadas en el Catalogo
de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, siendo cuencas muy cotidianas, con muy
bajo valor paisajístico, a excepción de la de Elosu (valor medio) pero que apenas se extiende
por esta localidad.
El Espacio de Interés Naturalístico de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru está incluido en el
Catálogo, si bien sólo las zonas pertenecientes a las cuencas visuales de Elgoibar (nº 211) y
Azkotia (nº 102) se han considerado como paisaje singular y sobresaliente. Esto supone que el
paisaje del territorio de Soraluze/Placencia de las Armas incluido en este AIN no detenta esta
calificación. Dentro de la valoración paisajística que hace este Catálogo del conjunto de los
Espacios de Interés Naturalístico de la CAPV, éste EIN se considera de valor medio y su
territorio se reparte entre las cuencas visuales de Elgoibar (nº 211), Soraluze-Placencia (nº
536), Azkoitia (nº 102), Urola (nº 564) y Elosu (nº 213) .
Por todo ello, no hay catalogado ningún paisaje singular en el área en estudio ni Hito
Paisajístico-Cultural, si bien una pequeña zona del norte de esta localidad se encuentra dentro
de la zona de influencia visual del Santuario de Arrate (Hito Paisajístico-Cultural ubicado en la
cuenca visual de Eibar, cuenca número 186, colindante a la cuenca de Soraluze-Placencia).
El presente documento, por su parte, plantea considerar la línea de cumbres y entorno mas
próximo del AIN de Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru en esta localidad como un ámbito de
valor paisajístico (las vistas son preciosas e incluso espectaculars si se coincide con nieblas de
irradiación en los valles), al igual que las zonas cacumenales de la otra margen del Deba. De
esta manera se consigue que una parte del territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en
la que se encuentra esta localidad se halle protegida.
Las unidades de paisaje que se identifican son:
- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos aterrazados en dominio fluvial en las
zonas de baja y media ladera del barrio de San Andrés.
- Mosaico agrario con plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en
dominio fluvial caracterizado por la alternancia de prados y cultivos atlánticos que se
alternan con pequeños robledales o bosquetes de arbolado mixto y bosques de coníferas.
Esta unidad se localiza en el barrio de Ezozia, en zonas de baja-media ladera de San
Andrés, en áreas de baja-media ladera de Txurruka y en algunas zonas de baja ladera de
Irure.
- Matorrales en las zonas de ladera alta y zonas del cresterío del cordal KarakateIrukurutzeta singularizado por la presencia de las comunidades principalmente de brezalhelechal-argomal y puntualmente de arbolado (haya y pino).
- Mosaico forestal matorral en dominio fluvial en la zona de cumbre de KurutzebakarOzetagaña y entorno próximo.
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- Plantaciones forestales sobre laderas en dominio fluvial que caracteriza a un paisaje muy
homogéneo sin variaciones estacionales, lo que imprime una gran monotonía en el mismo.
Es así mismo una unidad paisajística que adquiere una gran singularidad en la localidad
por la extensión que ocupa y la gran uniformidad de color y textura. Coincide con una gran
parte del territorio de los barrios de Irure y Txurruka, y bastantes zonas de ladera alta de
San Andrés y del entorno de Arranaitzabal (barrio de Ezozia).
- Urbano en dominio antropogénico que, ubicado en los fondos de los valles del Deba y del
Sagarraga, se caracteriza por acoger los principales usos urbanos (industrial, residencial,
equipamientos, infraestructuras, etc). Los talleres de la industria del metal y de la
fabricación de productos metálicos, con la tornillería y la maquina herramienta como
actividades dominantes, dejan su impronta en este paisaje.

II.4.11.

Riesgos ambientales.

II.4.11.1.- Inundabilidad
El tramo del río Deba a su paso por esta localidad tiene mayoritariamente sus márgenes
encauzadas, salvo un pequeño tramo de la margen derecha en el barrio de Ezozia, entorno de
Amillaga (entre los pabellones industriales de las industrialdeak de Agate y de Mendiola), y otro
tramo más meridional, zona de la margen derecha ubicada al sur de la industrialdea de
Mendizabal y un pequeño tramillo de la margen izquierda.
Según el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma
Vasca, y a pesar del nivel de encauzamiento existente, hay zonas donde persiste ese riesgo
para períodos de recurrencia de 500 años (baja probabilidad) y, en menor medida para
períodos de 100 años (media probabilidad), coincidiendo principalmente con zonas urbanas de
uso residencial, industrial, infraestructuras, etc. Los ámbitos con períodos de recurrencia de 10
años, alta probabilidad de riesgo, corresponden a las márgenes sin encauzar descritas
anteriormente, y ubicadas al sur del término municipal y al norte, entre las industrialdeak de
Agate y Mendiola.
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En el plano I.13 se ilustran gráficamente las determinaciones del referido PTS, mientras que en
el plano I.12 se recogen la identificación de la zona de flujo preferente y de las zonas afectadas
por el riesgo de inundación en los periodos de recurrencia citados, obtenida de la fuente de
geo-Euskadi. No obstante, se señala que dicha información requiere una mayor precisión, al
advertirse alguna contradicción que habrá de analizarse en el proceso de redacción del Plan
General.
De hecho, por parte de URA se estudian en la actualidad el riesgo de inundación en el
municipio y las medidas a implementar, habiendo sido delimitada al efecto un ARPSI (Área con
riesgo potencial significativo de inundación) correspondiente al paso del río Deba por el área
urbana de Soraluze/Placencia de las Armas. Se mantendrán por lo tanto contactos con URA en
relación con esta cuestión, fundamental para la concreción de las soluciones a adoptar en la
ordenación del área urbana.
Por otra parte, los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación en el ámbito de las Cuencas
Internas de la CAPV de URA, Agencia Vasca de Agua, de junio de 2013 identifican un Área de
Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs) con el código ES017-GIP-DEB06 en un
tramo del cauce del río Deba a su paso por Soraluze (coordenadas inicio: X 548099 e Y
4780009 y coordenadas fin: X 546993 e Y 4780790). Esta zona, de aproximadamente 1,54 km,
se extiende desde su confluencia con la regata de Keixeta hasta la de Sagarraga (unas 9,7Ha).

Otro aspecto a mencionar en relación a esta variable es la existencia de tramos de cauces de
regatas cubiertos, con la correspondiente afección a la zona de dominio público hidráulico
(regatas de Sagarraga e Ipintza, casi 500 metros, en el primer caso, y escasos 300 metros, en
el segundo, coincidiendo con sus tramos más bajos, en las cercanías a sus desembocaduras
en el Deba; y regatas de Belakotegi, Erlaegi, Joangoerreketa, Altun, Keixeta, Arkaitzeta...).
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II.4.11.2.- Suelos con actividades potencialmente contaminantes.
A partir del Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del
Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco realizado por el IHOBE en el año 1998, y
aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, así como de la información actualizada
de la base de datos del IHOBE a fecha enero de 2014 (Borrador de actualización del Inventario
que recoge aquellas modificaciones registradas desde la realización del mencionado
Inventario), se identifican una serie de áreas o ámbitos que soportan o han soportado
actividades potencialmente contaminantes de suelo a causa de la implantación por parte del
hombre de diferentes usos en el tiempo.
Desde un punto de vista legal la necesidad de proteger el suelo se recoge en diferentes
artículos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
y de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en especial, en la Ley 1/2005, de 4 de
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y el RD 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
De acuerdo a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la
Contaminación del Suelo del País Vasco, antes de proceder a ejecutar el cambio de uso y el
cese de una actividad potencialmente contaminante en cualquiera de los emplazamientos
mencionados anteriormente habrá que realizar la correspondiente investigación explotaria. Esta
investigación será necesaria para llegar a declarar la calidad del suelo como contaminado,
alterado o, en su caso, no alterado, de acuerdo a lo que establece la mencionada Ley, y actuar
en el mismo de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Así mismo se plantea la
necesidad de recuperación e integración ambiental de estas zonas en su entorno, después de
la clausura de sus respectivas actividades.
En este contexto se menciona el contenido y cumplimiento del Plan de Suelos Contaminados
2007-2012 del País Vasco (pendiente de aprobación el Plan 2013-18 que lo sustituye) y, que
emerge de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y de los
compromisos adquiridos en esta materia en el Programa Marco Ambiental 2002-2006. Este
Plan es además un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, de Prevención y Corrección de
la Contaminación del suelo del País Vasco, a través de su artículo 34, que configura el Plan
como uno de los instrumentos de la política de protección del suelo frente a la contaminación.
También se menciona el II Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 2007-15.
En Soraluze/Placencia de las Armas se han inventariado 95 emplazamientos potencialmente
contaminantes, que se ubican en el plano nº I.14, de los que 11 corresponden a
emplazamientos con actividades inactivas.
Los tipos de emplazamiento y la superficie que ocupan es la siguiente:
Industriala/Industrial
Azalera
Zenb/Nº
(m²)/Sup.

91

Zabortegia/Vertedero
Azalera
Zenb/Nº
(m²)/Sup.

100.192,05

4

25.196,21

Guztira/Total
Azalera
Zenb/Nº
(m²)/Sup.

95

125.388,26

Iturria: IHOBE.
Fuente: IHOBE.
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Respecto al Inventario de 2008 se han descatalogado cuatro emplazamientos, entre ellos el de
la central hidroeléctrica de Salogoen, y se han incluido otros cuatro nuevos, todos ellos
ubicados en la Industrialdea de Mendiola.

TIPO PARCELA

CÓDIGO

NOMBRE

SITUACION

ÁREA

Vertedero
Vertedero

20065-00024 Vertedero Galvanizados Arrate

Modificado

20065-00025 Escombrera Sagar Erreka

Modificado/Inactivo

Vertedero

20065-00094 Vertedero Ezozia

Vertedero

20065-00095 Vertedero Iraola

Activo
Activo

13185,93

Actividad Indust. 20065-00001 V. GABILONDA E HIJOS, S.A.-GABILONDO
Actividad Indust 20065-00002 TORNILLERIA ARAS, S.A.L.
Actividad Indust 20065-00003 LASHER TALLERES MECANICOS
Actividad Indust 20065-00004 ARRATE GALVANIZADOS

9539,57
706,87
1763,84

Activo

19648,82

Activo

692,44

Activo

747,48

Activo

706,91
2631,51

Actividad Indust

20065-00005 INDUSTRIAS FER, S.A.

Activo

Actividad Indust

20065-00006 IRAZOLA, S.A.

Activo

5194,32

Actividad Indust

20065-00007 RST. SORALUCE, S.L.

Activo

982,07

Actividad Indust

20065-00008 INDUSTRIAS GOL

Activo

800,69

Actividad Indust

20065-00009 LAGA ESTAMPACION, S.A

Activo

1457,19

Actividad Indust

20065-00010 GARITAONAINDIA LEJARDI, JESUS

Activo

391,03

Actividad Indust

20065-00011 URRESTARAZU ARISTI

Activo

934,04

Actividad Indust

20065-00012 PLASTICOS GABILONDO RESINOL, S.A.

Activo

1197,04

Actividad Indust

20065-00013 ZULDAGA LARRAÑAGA, JULIO

Modificado

1562,56

Actividad Indust

20065-00014 TALLERES UNAMUNO, S.A

Activo

7344,53

Actividad Indust

20065-00015 TECNICAS EIBARRESAS DE CURVADO, S.L
20065-00016 GARBILAN, S.A.L.

Modificado
Activo

1241,10

Actividad Indust
Actividad Indust

20065-00017 TECOR TALLERES, S.A.

Activo

608,10

Actividad Indust

20065-00018 INDE, S.A.L.

Activo

364,32

Actividad Indust

20065-00019 GARITAONANDIA EGUREN, PEDRO

Actividad Indust

20065-00020 INDUSTRIAS GOL

Modificado
Activo

Actividad Indust

20065-00021 NUMATOR, S.A.L.

Activo

877,79

Actividad Indust

20065-00022 TORNILLERIA ORUESAGASTI

Activo

1950,51

Actividad Indust

20065-00023 CORCHERO VEGA, RAFAEL

Activo

553,36

Actividad Indust

20065-00024 HONKINDEGI - AYUNTAMIENTO

Activo

9733,84

Actividad Indust

20065-00026 ETXEHUN, S.A.L.

Activo

693,07

Actividad Indust

20065-00027 TREVIÑO HNOS.

Activo

453,60

Actividad Indust

20065-00028 LEONARDO ALVAREZ, JOSE ALBERTO

Inactivo

Actividad Indust

20065-00029 SACIA, S.A. CONSTRUCCIONES

Modificado

2972,76

Actividad Indust

20065-00030 ARIAS, AGUSTIN E HIJO, S.R.C.

Modificado

953,95

Actividad Indust

20065-00031 INDUSTRIAS ALZAN

Inactivo

181,92

Actividad Indust

20065-00032 TORNILLERIA URRESTARAZU

Modificado

198,85

Actividad Indust

20065-00033 CASTRO RODRIGUEZ, GRAVIANO

Modificado

113,91

Actividad Indust

20065-00034 JAUREGUI LOYOLA, JOSE Mª

Modificado

360,55

Actividad Indust

20065-00035 TORNILLERIA ITERGA, S.L.

Modificado

274,89

Actividad Indust

20065-00036 ORMAECHEA, IGNACIO

Modificado

154,92
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TIPO PARCELA
CÓDIGO
NOMBRE
Actividad Indust 20065-00037 TREVIÑO MAIZTEGUI, BRUNO
Actividad Indust 20065-00038 ARANGUREN Y CIA. S.L.
Actividad Indust 20065-00039 ALDAZABAL Y ARZUAGA

Modificado

156,47

Modificado

253,60

Modificado

189,03

Actividad Indust

20065-00040 MANUFACTURAS UPAZ, S.L.

Activo

218,08

Actividad Indust

20065-00041 ARTOLAZABAL, RAMON

Modificado

192,24

Actividad Indust

20065-00042 TORNILLERIA ITERGA

Modificado

230,03

Actividad Indust

20065-00043 CALIBRADOS ELKAR

Inactivo

378,24

Actividad Indust

20065-00044 ARTZAGA LARRAÑAGA, MOISES

Inactivo

316,00

Actividad Indust

20065-00045 OYANGUREN JAUREGUI, MIGUEL

Modificado

205,80

Actividad Indust

20065-00046 ROFE LIJADOS

226,22

Actividad Indust

20065-00047 TORNIDECO, S.L.

Modificado
Activo

Actividad Indust

20065-00048 TORNILLERIA VDA. E. AZCARATE, S.A.

Activo

Actividad Indust

20065-00049 ESTAMPACIONES LAGA, S.A.

Modificado

423,28

Actividad Indust

20065-00050 PULIMENTOS SORALUCE, C.B.

Inactivo

116,56

Actividad Indust

20065-00052 EUSEBIO ARIZABA, S.R.C.

Inactivo

Actividad Indust

20065-00053 S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS

Activo

Actividad Indust

20065-00054 NUÑEZ, JOSE ANTONIO

Modificado

122,22

Actividad Indust

20065-00055 OREGUI, PEREZ, JAVIER

Modificado

197,06

Actividad Indust

20065-00056 ARIZAGA ALDAZABAL, J.M.

Modificado

482,16

Actividad Indust

20065-00057 ARSA

Modificado

237,27

Actividad Indust

20065-00058 TALLERES ITURBURU

Inactivo

125,81

Actividad Indust

20065-00059 LERSUNDI TALLERES

Modificado

599,41

Actividad Indust

20065-00060 EUSKALDUNA-POLIDEPORTIVO

Modificado

1833,22

Actividad Indust

20065-00061 TORNILLERIA SESMA-AYTO. SORALUCE

Modificado

213,36

Actividad Indust

20065-00064 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.A.

Modificado

441,30

Actividad Indust

20065-00065 ADANEZ DEL BOSQUE, JULIAN

Inactivo

152,30

Actividad Indust

20065-00066 CHURRUCA, P

Inactivo

Actividad Indust

20065-00067 TALLERES AMUCHASTEGUI, S.L.

Modificado

1194,10

Actividad Indust

20065-00068 LARRAÑAGA ARGARRATE, EUSEBIO

Modificado

332,50

Actividad Indust

20065-00069 OREGUI LETURIONDO, E.

Modificado

163,85

Actividad Indust

20065-00070 MORILLO BELIO, F.

Modificado

346,71

Actividad Indust

20065-00071 UCIN ALDAZABAL, ANDRÉS

Inactivo

158,67

Actividad Indust

20065-00072 TORNILLERIA CHURRUCA, C.B.

Modificado

145,27

Actividad Indust

20065-00073 INDUSTRIAS B.E.T

Modificado

155,39

Actividad Indust

20065-00074 MENDIZABAL BARRENECHEA, CARMELO
20065-00075 LERSUNDI, ALBERTO

Inactivo
Modificado

362,25

Actividad Indust
Actividad Indust

20065-00076 BARRANCO TORNILLERIA

Modificado

255,25

Actividad Indust

20065-00077 OSUMA, S.A.

Modificado

136,64

Actividad Indust

20065-00078 PASCUAL CHURRUCA, S.A.

Activo

Actividad Indust

20065-00079 LA AUXILIAR CUBERTERA

Actividad Indust

20065-00080 MENDICUTE LARRAÑAGA, ANASTASIO

Inactivo
Activo

Actividad Indust

20065-00081 TALLER MECANICO ALBISUA, S.L.

Activo

239,50

Actividad Indust

20065-00082 FUNDICIONES RECALDE

Modificado

681,41

Actividad Indust

20065-00083 INDUSTRIAS DOJE

Activo

677,30
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ÁREA

548,72
1197,04

303,21
3619,59

194,72

186,74

472,07
1477,28
114,80
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TIPO PARCELA
CÓDIGO
NOMBRE
Actividad Indust 20065-00084 LARRAÑAGA INDUSTRIAS
Actividad Indust 20065-00085 MENDIZABAL, CARMELO
Actividad Indust 20065-00086 FERMARAN, S. COOP.

Modificado
Activo

1228,82

Activo

1824,55

Actividad Indust

20065-00087 AUTOS KARAKATE, C.B.

Activo

763,87

Actividad Indust

20065-00088 GARAJE RECALDE, C.B.

Modificado

142,28

Actividad Indust

20065-00089 PINO, MANUEL

176,49

Actividad Indust

20065-00090 SOLO-GOEN FUNDICIONES

Modificado
Activo

Actividad Indust

20065-00091 ARIZNABARRETA LARRAÑAGA, J.M.

Activo

140,56

Actividad Indust

20065-00093 OYARZUN ZARRANA, FELIX

Activo

215,14

Actividad Indust

20065-00096 UNAMUNO (Subestación eléctrica Iberdrola)

Activo

537,10

Actividad Indust

20065-00097 MENDIOLA (Taller mecánico Albisua S.L.)

Activo

448,25

Actividad Indust

20065-00098 MENDIOLA (Soraluze Makina Bereziak S.L.L.)

Activo

576,86

20065-00099 MENDIOLA (Talleres M.A.H.S.L.)

Activo

612,29

Actividad Indust
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ÁREA
236,41

1099,71

Iturria: IHOBE.
Fuente: IHOBE.

En relación a los emplazamientos modificados se indica que cuando éstos recaen sobre
antiguos emplazamientos que han acogido alguna actividad industrial, los nuevos usos no
tienen porque acoger actividades potencialmene contaminantes, pueden no serlo.
Hay un emplazamiento que con un mismo código, 20065-00024, registra dos actividades, una
la antigua, un vertedero de RSU, y otra la actual, una actividad industrial (Galvanizados Arrate).
Como emplazamiento industrial destaca la antigua ubicación de Sociedad Anónima Placencia
de las Armas (SAPA), empresa ligada al sector del armamento que ocupaba unos 11.000 m², y
que se trasladó a finales de 2004 a la localidad de Andoain donde tienen otra planta. Los
orígenes de esta empresa se remontan al año 1573, cuando en Soraluze/Placencia de las
Armas se instaló la Real Fábrica de Cañones, siendo la empresa de producción militar más
antigua del Estado español.
De esta relación, y hasta comienzos de enero de 2014, sólo existe una Declaración de Calidad
del Suelo (permiso de excavación en 2009 y declaración en 2011) que corresponde a los
números 5, 7 y 9 de la calle Estación y en la que se han construido nuevas viviendas.
II.4.11.3.- Riesgo de pérdida de suelo.
El Mapa de Erosión de Suelos de Euskadi (2005), elaborado por el Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, evalúa la erosión hídrica laminar, es
decir, aquella ligada a la erosión producida por el agua de lluvía. Este agente erosivo va
eliminando lentamente las partículas del suelo, sin que sus efectos sobre el mismo sean
manifiestamente perceptibles a corto plazo. La predicción y cuantificación de este fenómeno es
muy importante, ya que se trata de una proceso de degradación de los suelos que no avisa, o
que sólo lo hace cuando los niveles de erosión son elevados y manifiestos (movimientos en
masa, por ejemplo).

REDACTORES:

SANTIAGO PEÑALBA GARMENDIA,
MANU ARRUABARRENA FLOREZ,
MIKEL IRIONDO ITURRIOZ,
CARMEN SEGUROLA LÁZARO,
ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.,

PROMOTOR:

Arquitecto
Arquitecto
Abogado
Geógrafa
Ingenieros C.C.P.

AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE/PLACENCIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. MARZO 2014 (Actualizada)

-67-

La erosión real, estimada según el modelo USLE, refleja que son importantes las zonas de esta
localidad con riesgo de procesos erosivos moderados, graves, muy graves o extremos, casi
una cuarta parte de las superficie sin urbanizar, tal como se observa en el cuadro que se
acompaña. En estas áreas se producen unas pérdidas de 25 a 50 Tn/Ha/año, 50 a 100
Tn/Ha/año, 100 a 200 Tn/Ha/año y más de 200 Tn/Ha/año, respectivamente.

EREMUAK / ZONAS

M2

%

Higadura-maila oso txikia duten eremuak eta lurzoru galerak onargarriak dira.
1.105.407
Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerable.
Higadura-maila txikia duten eremuak eta lurzoru galerak onartu ahal dira.
4.679.944
Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables.
Higadura-prozesu arinak duten eremuak.
4.253.722
Zonas con procesos erosivos leves.
Higadura-prozezu ertainak duten eremuak.
970.628
Zonas con procesos erosivos moderados.
Higadura-prozesu larriak duten eremuak.
1.713.507
Zonas con procesos erosivos graves.
Higadura-prozesu oso larriak duten eremuak.
344.651
Zonas con procesos erosivos muy graves.
Higadura-prozesu latzak duten eremuak.
285.306
Zonas con procesos erosivos extremos.
Iturria. EAEko Lurralde Antolamendu Sailak. Euskadiko lurzoruen higaduraren mapa.
Fuente. Departamento de Ordenación del Territorio del País Vasco. Mapa de erosión de suelos de Euskadi.

8,28
35,05
31,86
7,27
12,83
2,58
2,13

Las zonas con procesos erosivos extremos, erosión evidente a simple vista, se localizan en las
áreas de baja ladera de ambas márgenes del Deba, y de las regatas de Sagarraga e Ipintza.
Otras zonas con procesos erosivos muy graves, erosión manifiesta a siemple vista, se ubican
en las laderas de Karakate (barrio de Ezozia, en el entorno de San Roke-Muneta); en la ladera
de la margen derecha del Deba, zona de ladera entre las regatas Arkaitzeta y Altui, y al
noroeste y sur de la ermita de San Andrés; y en el barrio de Txurruka, en las laderas de la
margen izquierda de la regata Orroaga (entorno de Pagadizar, Elerunzaga, etc.) y en la de la
margen derecha de la regata Egotza (entorno próximo a los caseríos Txurruka). En general, en
muchas zonas de baja y media ladera de la margen derecha del Deba existe erosión apreciable
a simple vista. En las laderas de la margen izquierda del Deba el riesgo de erosión es menor, si
bien a las zonas de baja ladera ya descritas con procesos erosivos extremos habría que añadir
la zona de la ladera de Salogo, entorno conocido por el topónimo de Saloguengainekoa y
ubicada entre la regata de Erlaegi y la zona industrial donde se emplazaba SAPA.
Estos ámbitos están cartografiados en el plano I.15 de Erosión de suelos.
En las zonas de mayor riesgo es importante mantener una vegetación leñosa con carácter
permanente.
II.4.11.4.- Deterioro de la biodiversidad.
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de
biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en los hábitats y ecosistema
especialmente vulnerables como las islas y las aguas continentales (ríos).
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En esta localidad se ha observado presencia de especies invasoras en los bordes de caminos
y carreteras, en las márgenes degradadas de los cursos fluviales, en zonas de cultivos
abandonados, en áreas degradadas y terrenos removidos (taludes de autopistas, vertederos,
rellenos, etc.), con el riesgo implícito de desplazar a la vegetación autóctona, de alterar la
composición florística y de modificar el ecosistema característico de este territorio.
En concreto se ha evidenciado importante presencia de falsa acacia, Robinia pseudoacacia, en
los bordes de las carreteras de acceso a Txukurra, San Andrés y Ezozia, en las márgenes del
Deba y cursos bajos de algunas regatas, y en zonas de vertidos y de terrenos removidos.
Asimismo se ha visto Fallopia japónica o Reynoutria japonica (hierba nudosa japonesa),
Buddleja davidii (arbusto de las mariposas o budleya), Cortaderia selloana (hierba de la pampa
o carrizo de la pampa o plumero) y (ailanto) en las márgenes del Deba y cursos bajos de
algunas regatas, y ésta última también se ha constatado en Txurruka, junto al restaurante del
mismo nombre. También hay plátano de sombra, Platanus hispanica, e higuera, Ficus carica,
higuera, en las márgenes del Deba. En el caso de los plátanos se ha encontrado también
plantado en los bordes de los caminos (barrios de Ezozia y San Andrés) e incluso en parcelas
repobladas con esta especie. En las cercanías al campo de fútbol se nos ha informado de la
existencia de alguna especie de planta invasora que sale sólo en invierno, época en la que se
ha realizado el trabajo de campo y no se ha visto. Estas especies invasoras, en ocasiones de
porte elevado, se mezclan con las especies típicas del bosque de galería.
Las especies Fallopia japonica, Buddleja davidii, Cortaderia spp y Ailanthus altissima aparecen
en el listado del Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo Español de especies exóticas invasoras. Las mismas especies junto a la falsa acacia
aparecen en el estudio “Diagnóstico de la Flora Alóctona Invasora de la CAPV” del IHOBE de
2009, y están consideradas como especies alóctonas transformadoras. En este último estudio
también se hallan el Platanus hispanica, especie alóctona naturalizada invasora, y el Ficus
carica, especie alóctona naturalizada no invasora.
Se tiene conocimiento de que Debegesa en colaboración con URA y la Diputación Foral de
Gipuzkoa están trabajando desde 2011 en la erradicación de las plantas invasoras (Fallopia
japonica, Buddleja daviddi y Cortaderia selloana) y la recuperación de la vegetación autóctona
en las riberas de los ríos Deba y Ego a su paso por Debabarrena.
II.4.11.5.- Calidad del aire
En la localidad en estudio no hay ninguna estación de control fija de la calidad del aire. Para
esta variable se ha recurrido a los datos de la única estación existente en la comarca, la de
Elgoibar, y que forma parte de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco.
En este sentido se indica que la mayor parte de los parámetros medidos muestran valores
típicos de un medio urbano, y que éstos no superan los límites legales. La calidad del aire es,
por consiguiente, buena.
Los datos de la estación ubicada en Arrasate, estación remota perteneciente también a la Red
de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno, ofrecen un ICA (Índice de Calidad del Aire)
también bueno, con unos valores de NO², CO y PM10 dentro de la legalidad.
Por otra parte, los Mapas de los Niveles de Calidad del aire estimados por municipios del
Gobierno Vasco ofrecen el 1 de febrero de 2017 en esta localidad unos valores estimados
diarios de NO² de 53.04 µg/m3 y de PM10 de 15.55 µg/m3, es decir, una calidad de aire buena
y muy buena.
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Los principales foco de emisiones que pueden afectar a la calidad del aire de
Soraluze/Placencia de las Armas son:
- Tráfico rodado. El foco de contaminación atmosférico derivado del tráfico se liga al paso de
la AP-1, GI-627 y al propio viario interno, derivado de la movilidad de las personas residentes
en la villa, pues la N-634 que discurre paralela a la A-8, con una IMD de unos 16.000 vehículos
en su punto de mayor afluencia y una velocidad de paso media de 60 km/h, no atraviesa la
localidad.
- Actividad industrial. La Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (IPPC), establece la obligación de los estados miembros de notificar
periódicamente el denominado Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Responsables
(EPER), de acuerdo con la Decisión 2000/479/CE, al tiempo que fija la obligatoriedad de que
los titulares de las instalaciones que desarrollen una o más actividades de las relacionadas en
el Anexo I de dicha Ley, reporten anualmente a la administración competente sus datos de
emisiones al aire y al agua. En este contexto se ha consultado el Registro Vasco de Emisiones
y Fuentes de Contaminantes del año 2012 (EPER/Euskadi/E-PRTR) y sólo aparece la empresa
Galvanizados Arrate, dedicada al tratamiento y revestimiento de metales (CNAE 2561), como
actividad emisora a la atmósfera de niquel, cobre y sus correspondientes compuestos.
Además de los focos mencionados, habría que considerar las emisiones asociadas al consumo
de combustibles (calefacción, cocina, agua corriente sanitaria) y las posibles debidas a las
obras puntuales y coyunturales ligadas a edificación, urbanización, etc.
II.4.11.6.- Ruido ambiental.
El Mapa de Ruido de Soraluze. Estudio de Afección Acústica de enero de 2015 indica que no
hay afección significativa por ruido en las edificaciones consolidadas del casco urbano de
Soraluze. Únicamente se constata con niveles superiores a los permitidos por la legislación
vigente la fachada sur del edificio Asilo a consecuencia de la carretera GI-627. En este caso se
excedería en menos de 5 dbA los valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
En lo que respecta a los nuevos desarrollos propuestos tanto de suelo residencial como
industrial o dotacional, se señala que tan solo en las fachadas más expuestas al viario de los
desarrollos residenciales de Cañones y Txurruka se constatan niveles superiores a los
permitidos por la legislación vigente. En este caso también se excede en menos de 5 dbA los
valores permitidos por el anexo II del Decreto 213/2012 de la CAPV.
II.4.11.7.- Riesgo forestal
Los riesgos de incendio forestal son los siguientes:
- Riesgo nulo: no existe.
- Riesgo bajo: zonas de vegetación ruderal-nitrófila (asentamientos urbanos), de pradospastos, cultivos atlánticos y zonas recientemente taladas y sin repoblar.
- Riesgo medio: zonas degradadas, alteradas o juveniles de arbolado (robledal, bosque
mixto o hayedo) y matorrales.
- Riesgo alto: zonas de robledal, bosque mixto, hayedo y plantaciones forestales.
Para obtener una aproximación de lo que este tipo de riesgo puede representar en este término
municipal hay que mirar el plano de vegetación que se aporta en este documento.
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II.4.11.8.- Riesgo sísmico
De acuerdo al Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma Vasca
de 2007, la CAPV es una zona de actividad sísmica baja y el municipio de Soraluze/Placencia
de las Armas se sitúa en la zona de intensidad V. Esto supone que esta localidad no está
obligada a realizar un Plan de Emergencia Sísmico pues es improbable la ocurrencia de un
sismo con capacidad para destruir sus edificaciones. No obstante, y de acuerdo a lo indicado
por la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco, en las nuevas edificaciones se tendrán en cuenta la Norma de
Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.
II.4.11.9.- Riesgos tecnológicos.
El riesgo tecnológico con mayor probabiliad de incidencia es el asociado a las infraestructuras
del transporte por carretera (transporte de mercancías peligrosas).
En cuanto al riesgo asociado a la actividad industrial se indica que no existe ninguna actividad
en Soraluze/Placencia de las Armas afectada por la Directiva europea 96/82/CE (Directiva
SEVESO II), transpuesta a la legislación española en el RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que
se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, y su modificación RD 948/2005, de 29 de julio.
Las actividades económicas con mayor riesgo ambiental son las industriales, y según las
ramas de actividad implantadas en esta localidad las de fabricación de productos metálicos y
de maquinaría y equipos mecánicos. La empresa que detenta un mayor riesgo es
Galvanizados Arrate, como ya se ha indicado, al estar afectada por la Ley 16/2002, de
prevención y control integrados de contaminación. El resto de las empresas tienen de forma
individualizada un bajo potencial contaminador, si bien la valoración del conjunto de las
empresas de este municipio y de las localidades próximas hace estimar un probable riesgo
ambiental a considerar.
II.4.11.10.- Otros riesgos.
Otros posibles riesgos a considerar como el de la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos se han tratado en apartado de hidrogeología de este estudio de medio físico, por lo
que se remite a ese capítulo cualquier aspecto en relación a su valoración y conocimiento.
II.5.- El patrimonio arqueológico y arquitectónico.

Con ocasión de la redacción de las vigentes Normas Subsidiarias, el Ayuntamiento procedió a la
redacción de un Catálogo del patrimonio municipal, en la actualidad vigente, al que nos remitimos
directamente.
Con motivo de la redacción del Plan General éste ha de incorporar también el correspondiente
Catálogo, procediendo en consecuencia la revisión de aquel al efecto de confirmar o de modificar
sus previsiones.
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En este contexto, se ha procedido a considerar los elementos de interés patrimonial del municipio
al efecto de valorar la oportunidad de su inclusión en el Catálogo, planteándose también la
oportunidad de fijar los criterios a considerar al respecto, de acuerdo con la legislación de
aplicación y, especialmente, teniendo en cuenta la nueva Ley de renovación, regeneración y
reforma urbana.
Así, teniendo en cuenta diversas fuentes consultadas se identifican a continuación aquellos
elementos preseleccionados para su eventual inclusión en el Catálogo del Plan, sin perjuicio de la
consideración de otros, distinguiéndose diversas categorías, en atención al grado de protección
que ya poseen o al interés que suscitan. Se identifican asimismo gráficamente en el plano I.18.
Son los siguientes:
A) Elementos indiscutibles:
- Elementos calificados:
* Pórtico de la iglesia de Santa María la Real.
* Estación megalítica de Elosua-Placencia.
(incluye 8 elementos singulares (dólmenes y túmulos).
- Elementos inventariados:
* Zona arqueológica del casco histórico.
- Elementos incoados:
* Casa Torre de Arregia.
- Zonas de presunción arqueológica:
* Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa).
* Caserío Aginaga (Ezozia auzoa).
* Molino de Armendia (Ezozia auzoa).
* Caserío Ezpilla (Ezozia auzoa).
* Caserío Larreategi (Ezozia auzoa).
* Caserío Agirre.
* Molino de Agirre bekoa.
* Molino de Agirrebolu.
* Molino de Arkaitz.
* Caserío Galtzeiduko ola
* Molino de Igareta (Iturburu)
* Molino de Iturbe zaharra.
* Ferrería Olabarrena (sin estructuras visibles).
* Ferrería de Olea
* Túmulo de Sabua
* Ferrería de Sagarraga Ola
* Molino de San Andrés (Kaiseta)
* Casa Erregetxe zaharra (área urbana).

B) Elementos a considerar por Ayuntamiento:
- Elementos adicionales (primer nivel):
* Casa consistorial.
* Casa de la calle Santa Ana, 12.
* Caserío Saloguen azpi (Irure auzoa).
* Torre de Zupidebarrena (Baltegieta, 7).
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- Elementos adicionales (segundo nivel):
* Caserío Irure Handikoa (Irure auzoa).
* Casa Erregetxe zaharra (área urbana). Semisótano.
* Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
* Torre de Baltegieta (área urbana).
- Elementos adicionales (tercer nivel):
* Ermita de San Esteban (Irure auzoa).
* Ermita de Nuestra Señora de Ezozia (Ezozia auzoa).
* Ermita de San Andrés (San Andrés auzoa).
- Elementos adicionales (cuarto nivel):
* Pabellones de SAPA (área urbana). En parte.
* Caserío Irure Hemendikoa (Irure auzoa).
* Caserío Zabale (Irure auzoa).
* Ermita de Santa Ageda (Irure auzoa).
* Ermita de San Marcial (Santos mártires Emeterio y Celedonio) (Irure auzoa).
* Caserío Iturbe zaharra (Ezozia auzoa).
* Caserío Armendia (Ezozia auzoa).
* Caserío Mendiola (Ezozia auzoa).
* Ermita de San Roque (Ezozia auzoa).
* Ermita de San Ignacio (Txurruka auzoa).
* Puente de Gila
* Casa cural – Kalebarren, 2
* Casa – Kalebarrena, 1, 3 y 5.
* Casa – Kalebarrena, 9.
* Casa – Santa Ana, 2. (Plaza del puente, ojo fuera de ordenación ¿?)
* Casa – Santa Ana, 7.
* Casa – Santa Ana, 13.
* Casa – Gabolats, 20.
* Casa – Baltegieta, 6.
* Casa – Rabal, 10.
* Casa – Atxuri, 5.
* Casa – Atxuri, 9.
* Casa – Atxuri, 6 (Errekalde, 6).
- Elementos adicionales (quinto nivel):
* Casa – Rabal, 8.
* Casa – Rabal, 18.
* Casa – Rabal, 20.
* Casa – Rabal, 22.
* Casa – Atxuri, 13.
* Indesal
- Otros elementos adicionales (sexto nivel):
* Caserío Illordo(Irure auzoa).
* Caserío Aldasoro (Ezozi auzoa).
* Caserío Iturriaga (San Andrés auzoa).
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El medio “natural” y el paisaje.

Tanto el medio “natural” como el paisaje del municipio han sido objeto de expresa consideración
en esta Memoria.
No obstante, se destaca en este apartado el interés naturalístico del cordal KarakateIrukurutzeta-Agerre Buru, si bien no está considerado como paisaje singular y sobresaliente
(ver plano I.17).
Si bien no se identifican en el municipio cuencas visuales sobresalientes, por tratarse de
cuencas cotidianas, con bajo valor paisajístico, se plantea considerar la línea de cumbres del
referido cordal y su entorno más próximo como un ámbito de valor paisajístico (las vistas son
preciosas e incluso espectaculares si se coincide con nieblas de irradiación en los valles), al
igual que las zonas cacumenales de la otra margen del Deba. De esta manera se consigue que
una parte del territorio de mayor visibilidad de la cuenca visual en la que se encuentra esta
localidad se halle protegida. En la imagen siguiente se muestran los valores paisajísticos del
territorio municipal a los que se ha hecho referencia.
Desde la perspectiva del paisaje se plantea asimismo la oportunidad de poner en valor el paisaje
urbano, previéndose a priori dos tipos de orientación para las propuestas: una dirigida a la
consideración del paisaje del río Deba, teniendo en cuenta los planos de agua y las islas a las
que dan lugar las presas; y otra dirigida a la consideración de la luz y el color en la escena
urbana, al haberse advertido una incipiente singularidad del municipio al respecto.
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Las actividades en el medio rural: el sector agropecuario y forestal.

En la actualidad estas actividades tienen, en términos económicos, que no sociales, poca
entidad, al dar empleo a tan sólo alrededor de un 0,70% de los activos ocupados de esta
localidad.
Este escaso protagonismo se debe originalmente a las características topográficas y edáficas
del municipio, a las fuertes pendientes del territorio fundamentalmente; a las que
posteriormente se suma el cambio resultante de las profundas transformaciones que sufrió el
medio rural a raíz de la proliferación de la actividad industrial.
Así, la actividad agropecuaria es reducida, mientras que el territorio acoge sin embargo una
importante superficie forestal, orientada básicamente a los pinares. Recientemente se ha
puesto en marcha un programa, Baso Bidez, mediante el cual se realizan ciertas repoblaciones
forestales con especies autóctonas.
Cabe señalar sin embargo que, independientemente de su aportación económica, las
actividades ligadas a este sector son importantes desde el punto de vista que mantienen el
equilibrio ecológico en el territorio, además de suministrar materias primas necesarias para la
sociedad.
La existencia por otra parte de un caserío disperso, en buena parte abandonado (más de un
tercio del caserío no está ocupado por usos residenciales), plantea la necesidad de abordar en
el Plan General la regulación de las condiciones de conservación y uso del mismo.
II.8.

El ruido.

De acuerdo con la normativa de aplicación y, en particular, con la Ley del ruido, de 17 de
noviembre de 2003, los Reales Decreto de 16 de diciembre de 2005 y de 19 de octubre de
2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, el
primero de ellos, y de zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el
segundo, y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la C.A.P.V., el
Plan General ha de contemplar en sus determinaciones la problemática del ruido.
A tal efecto, en esta primera aproximación se ha analizado los focos principales emisores de
ruido en el municipio, observándose que éstos son muy limitados.
Así, por un lado se identifican los trazados viarios que acogen el tráfico de vehículos
motorizados.
Éstos son:
- La autopista AP-1.
- La carretera GI-627.
- Las carreteras forales GI-3331, 3651, 3652 y 3653.
Estas tres últimas cuentan con intensidades medias diarias muy reducidas, siendo muy limitado el
ruido que generan. Por otra parte, las otras dos carreteras transcurren separadas de las zonas
predominantemente residenciales, afectando el ruido que en ellas producen los vehículos a su
paso al medio rural que atraviesan y a las zonas altas hacia las que se orienta dada la estrechez
del valle.
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Dado que el caserío diseminado es escaso, que el tránsito de la autopista se produce en buena
parte en forma de túnel y lo hace tan sólo por el extremo oeste del municipio, y que la intensidad
media diaria en la carretera GI-627 ha descendido considerablemente como se ha señalado con
anterioridad, las afecciones son reducidas, sin perjuicio de su valoración y consideración en el
desarrollo de los trabajos.
Por otro lado se identifican las zonas industriales, observándose que aquellas que acogen
industrias que generan ruidos relativamente importantes se localizan independientemente de
las zonas residenciales, si bien se advierten algunas salvedades. Nos referimos así a los
desarrollos residenciales existentes en la vaguada de Sagar-erreka, predominantemente
industrial, donde coexisten con las actividades económicas del orden de 50 viviendas; y a las
actividades industriales situadas en las calles Santa Ana y Errekaldea, junto a asentamientos
residenciales. Estas situaciones habrán de considerarse también con ocasión de la redacción
del Plan General.
No se identifican a priori otros focos de ruido significativos, sin perjuicio de cuanto durante la
tramitación del Plan quepa advertir, en particular en relación con los locales de ocio y la limpieza
de calles, así como con respecto a los lugares más sensibles (centros escolares,…).
II.9.

La agenda 21 local.

El municipio asumió en su día el compromiso de avanzar hacia un modelo de desarrollo
sostenible mediante la progresiva implantación de su Agenda 21 local con el soporte técnico de
la sociedad comarcal Debegesa.
Así, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible de Debabarrena 2020 se ha
impulsado el correspondiente Plan de Acción para el horizonte 2011-2015. La mejora ambiental
del río Deba se configura como una de las acciones más importantes en el municipio,
juntamente con la necesidad de la renovación urbana.
Son diversas las iniciativas abordadas en esta línea desde la implantación de la Agenda 21
local y desde la realización en su día de un primer diagnóstico de la situación. Ejemplos de
ellas son la recogida de las aguas residuales del área urbana para su tratamiento en la
depuradora de Elgoibar o las mejoras introducidas en materia de movilidad sostenible
(peatonalizaciones, mejora de aceras, eliminación de barreras urbanísticas, vía ciclista a
Bergara, ordenación del tráfico motorizado en el área urbana,…).
Quedan sin embargo importantes tareas a las que hacer frente tales como la mejora de la
calidad de las aguas del Deba, entre otras.

II.10. Los núcleos rurales.

El municipio cuenta con un caserío diseminado que se asienta en el escarpado territorio dando
lugar a muy pequeñas parcelas (plano I.16), ordenándose en base a cuatro barrios rurales:
Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure. Cada uno de ellos cuenta, al menos, con una ermita en
torno a la cual se encuentra la población diseminada dando lugar a núcleos de acogida.
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Si bien dichos núcleos son significativos, ninguno de ellos reune las condiciones legalmente
establecidas para su condición legal de “núcleos rurales” de acuerdo con la legislación vigente de
suelo y urbanismo. No obstante, el PTP del área funcional de Eibar califica a dos de ellos como
núcleos de acceso al territorio. Éstos son los núcleos de Ezozia y San Andrés.

Bolatoki en Ezozia

San Andrés (frontón)

Cabe significar por otra parte los núcleos de San Esteban en Irure y de Txurruka (ermita de San
Ignacio), además de las ermitas de Santa Ageda, San Marcial, y San Roque.
II.11. El río Deba.

Es preciso terminar esta Memoria de Información refiriéndonos al río Deba. La imagen que
sigue ilustra su paso por el área urbana entre Santa Ana y Errekalde.

Como cabe observar, el área urbana presenta un frente edificado continuo al río en sus dos
márgenes y no se dispone de paseos de borde en éstas.
Como puede verse también en la imagen, tan sólo una de las márgenes del río, la derecha, se
ilumina por el sol habitualmente.
Se aprecia asimismo en la imagen como los colectores de la red de saneamiento se sitúan
entre la edificación y el río.
Por otra parte, el río cuenta con varias presas a su paso por el área urbana, presas que dan
lugar a planos de agua de interés paisajístico.
Con anterioridad se ha hecho referencia a la problemática relativa al riesgo de inundabilidad,
importante sin lugar a dudas, pero, a la vista de cuanto se señala y la realidad muestra, la
problemática más relevante reside en el tratamiento de las márgenes del río y en encontrar
soluciones que permitan a la población disfrutar del espacio libre que supone el río.
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Así, en primer lugar, será preciso minimizar desde la perspectiva hidráulica el riesgo de
inundación. Para ello, la Administración competente en la materia cuenta con un proyecto de
encauzamiento del río redactado en el año 2006, en la actualidad en proceso de estudio. Las
conclusiones que resulten de los trabajos en curso en relación con el ARPSI de
Soraluze/Placencia de las Armas permitirán avanzar al respecto en la toma de decisiones. Así,
habrá de barajarse entre distintas opciones tales como el mantenimiento de la actual sección
del río deba con sus presas, la alternativa de rebajar la altura de éstas como ya se ha hecho
recientemente junto al puente de Olea, o la eliminación de las presas, como prevé el proyecto
precitado del año 2006. En los planos I.12 y 13 se ilustra la situación de partida en relación con
esta problemática.
Pero, por otro lado, será imprescindible tener en cuenta la configuración de la edificación
urbana en el frente del río, consolidándola en su mayor parte, y buscando a su vez la apertura
de los espacios públicos al río y, al menos, la ordenación de un paseo de borde de río en la
margen derecha del Deba.
III.-

DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN CON EL MEDIO.

El territorio de Soraluze/Placencia de las Armas, con 1.409 hectáreas, es extraordinariamente
singular, al corresponderse con un tramo muy estrecho del valle del río Deba, formado por
sendas laderas de fuertes pendientes que dificultan cualquier tipo de asentamiento y limitan la
luz que accede al fondo del valle. La impronta del cordal Karakate-Irukurutzeta, con unas cotas
próximas a los 900 m., imprime igualmente carácter al mismo. Y esa excepcionalidad referida
se extiende asimismo a sus características geológicas, con la presencia de materiales
volcánicos en los que se han identificado diferentes lugares de interés geológico (LIC), y a la
propia red fluvial en la que además del río Deba hay un conjunto de pequeñas regatas y
escorrentías con marcada incisión lineal.
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Estas particularidades del medio físico unido a un predominio de los suelos de baja y muy baja
capacidad agrológica han condicionado el destino de los mismos hacia el uso forestal y, en
menor medida, a los prados, propiciando en el tiempo el asentamiento disperso (caseríos) en
torno a los barrios rurales de Ezozia, San Andrés, Txurruka e Irure así como el surgimiento del
núcleo de la villa en ambas márgenes del mayor meandro del río Deba a su paso por esta
localidad. Las referencias históricas reflejan un territorio donde la agricultura apenas mantenía
a una pequeña parte de sus pobladores, en clara relación a la escasa superficie de suelos con
alta capacidad agrológica (suelos aluviales) y que en la actualidad ya ni existen ante su
ocupación por los usos urbanos.
Las transformaciones acaecidas desde hace siglos han alterado y transformado el paisaje de
Soraluze/Placencia de las Armas, quedando pocos espacios con presencia de vegetación
potencial (robledales, hayedos y alisedas principalmente). El monocultivo de pino,
puntualmente de otras especies de crecimiento rápido, ha irrumpido con fuerza, dando gran
monotonía al paisaje, si bien quedan todavía bosquetes de hayas y robles-bosques mixtos en
buen estado de conservación, y puntualmente de alisos, además de algunos ejemplares de
encinas que es preciso proteger e incluso mejorar y recuperar ambientalmente. En cuanto a la
fauna es de mencionar la presencia de cangrejo autóctono en algunas de las regatas como
Sagarraga, y varias parejas de avión zapador en el curso del Deba.
Además del valor de los cauces de agua, de la vegetación y fauna de interés descrita, o de los
LIC, entre otras variables, el Área de Interés Naturalístico de Karakate-Irurutzeta-Agerre Buru
(AIN) es el gran espacio de interés naturalístico, ya protegido en el PTP del Área Funcional de
Eibar (Bajo Deba), por aglutinar un gran conjunto de valores ambientales que van desde el
paisaje hasta los numerosos monumentos megalíticos, pasando por la fauna, flora, etc. La
cuenca visual en la que se halla la mayor parte de esta localidad ha llevado a proteger todas
las zonas cacuminales de ésta, no únicamente las incluidas en el ámbito del AIN mencionado.
Los usos actuales del suelo están en bastantes casos acordes a la vocación de los mismos, si
bien se han detectado zonas donde se plantea la necesidad de proteger el suelo por los
problemas existentes de riesgo alto de erosión. Otras zonas con actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes son así mismo objeto de una especial mención, al igual que las
zonas con riesgos de inundación (río Deba) y las áreas con presencia de especies invasoras
por incidir en el deterioro de la biodiversidad de este territorio.
Y para finalizar se incide de forma expresa en el estado del río Deba, elemento natural muy
alterado y transformado en el devenir del tiempo, como ámbito prioritario que requiere de
actuaciones de mejora, recuperación y restauración ambiental por la situación medioambiental
que detenta (baja calidad de sus aguas, alteración de sus márgenes, presencia de especies
invasoras, etc.).
En Donostia-San Sebastián, a febrero de 2017
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