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5. PLANEKO HAINBAT JARDUNEN INPAKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA 

BALORATZEA. 

 

LZParen garapenak eragindako inpaktuak ezagutzeko eta baloratzeko, planeko proposamenen 

berariazko ezaugarriak kontuan hartu (jarraibideak, irizpideak, eragina, eta abar) eta bi 

azterketa mota egiten dira. 

• LZPan barne hartutako helburu, estrategia edo jardun-lerroak eragiten dituena bata. 

• Planean barne hartutako jardun zehatzek izan ditzaketen eraginak bereizi eta 

baloratzen dituena bestea. 

 

Azterketaren bigarren maila honetan, dokumentuan azterketa bat egiten da, epigrafe honen 

barruan, baina azterketa hori mugatuta dago, jakina, gaur egungo proposamenen eskala eta 

maila orokorra dela eta. Dokumentuak azpimarratzen duen alderdirik garrantzitsuena da, 

aurreikusitako jarduerek, guztiek batera, izango duten eragina. Horrenbestez, beste eskala 

egokiago batean aztertu beharko dira berriro, kasuan kasuko garapen-plangintzen bitartez eta, 

hala badagokie, proiektuak ebaluatzeko prozeduren bitartez. 

 

 

5.1. LZParen HELBURUEN LITEZKEEN INGURUMEN AFEKTAZIOAK 

IDENTIFIKATZEA ETA AZTERTZEA 

 

Airea, ura, lurzorua, paisaia, flora eta fauna eta dagozkien parametro eta elkarreragin 

egokiek osatzen dute giza bizitza garatzeko beharrezkoa dugun ingurumena. 

 

LZPan gizarte-ondasun gisa aurkezten da ingurumena. Erabilera iraunkorra eman behar 

zaiola azpimarratzen da eta egiten dituen proposamenekin bateragarri egin nahi dira LAAen 

lurralde-eredua eta bere irizpideak, eta Ingurumena babesteko lege orokorrean, Garapen 

Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian eta Ingurumen Esparru Programan barne 

hartutako xede eta helburu nagusiak. 

 

Lurraldearen erabilera iraunkorra lortzeko, LZPak hainbat helburu proposatzen ditu eta 

lurralde-garapenerako estrategia bat proposatzen du. Estrategia horri jarraituz, prozesuan 

nahastutako alderdi ekonomiko, ingurumeneko eta lurraldekoak antolatuko dira, eta 

prozesuaren oreka eta iraunkortasuna bilatuko dira. 
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Helburuak aipatzen dira bata bestearen atzetik, hartara, udalerriek eremu funtzionaleko 

ingurumena eragiten duten arazoei tratamendu homogeneoa emateko; bestalde, LAAek 

eremurako proposatzen duten eredua ezagutzean, esparrua mugatzen da eta esparru 

horren barruan koordinatu beharko dira eragile publikoak, pribatuak eta sail desberdinen 

politikak, proposatzen diren helburuak betetzen laguntzeko. 

 

Aipatutako helburuak, 1.2. epigrafean jada adierazi direnak, eta lehenengo puntuan, 1.4. 

atalean, aurkeztutako garapen-estrategiak, bat datoz erabat ingurumena babesteko lege 

orokorraren helburu hauekin: 

 

• Garapen iraunkorra bermatzea, egungo beharrak asetzeko moduan, baina 

etorkizuneko belaunaldiek izango dituzten beharrak erantzuteko ahalmena arriskuan 

jarri gabe. 

• Biodibertsitatea kontserbatzea, bere osagaien erabilera iraunkorraren alde eginez. 

• Ingurumena babestea, bere narriadura prebenitzea eta kaltetuta dagoenean 

leheneratzea. 

• Ingurumen-inpaktuak minimizatzea, neurri zuzentzaileen bitartez. 

• Hiri-ingurumenaren iraunkortasuna ziurtatzea, kontuan hartu beharreko ingurumen-

alderdiak hiri-plangintzan eraginkortasunez integratuz. 

• Landa-ingurunearen iraunkortasuna ziurtatzea. 

 

Beste alde batetik, Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiak eta Eusko 

Jaurlaritzako Ingurumen Esparru Programak berresten dituzte LZPa justifikatzen duten 

helburu soziologikoak, batez ere 4. xedeari dagokionez (Lurralde-oreka eta mugikortasuna 

hobetzea); ildo horretan, honako helburu hauek aurreikusten dira: 

 

• Lurraldearen erabilera orekatsua eta iraunkorra lortzea. 

• Mugikortasuna kudeatzeko eredu baterantz aurrera egitea. 
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Helburu horiek eta 2.2 epigrafean duten garapena (LZPa idazteko kontuan hartu diren 

Artezpideak, Xedeak eta Konpromisoak), bat datoz, halaber, 1.2 epigrafean ingurune fisiko, 

asentamendu-sistema eta azpiegituretarako, hurrenez hurren, adierazitakoekin (LZParen 

helburuak). 

 

Aipatutako epigrafean adierazitako helburuak betetzeaz gain, garapen iraunkorraren 

printzipioak betetzen ditu eta lurralde-antolamenduaren ingurumen-kudeaketan aplikatzen 

dira. 

 

• LAAen lurralde-ereduaren aldeko apustua egitean, Europako lurralde-garapeneko 

politikaren hiru printzipio nagusien aldeko apustua egingo dugu. 

• Asentamendu-sistema orekatu bat garatzea. 

• Zuzkidura, zerbitzu eta berrikuntzak eskuratzeko aukera berdintsuak bermatzea. 

• Garapen jasangarria, kudeaketa adimentsua eta natura eta kultur ondarea 

babestea. 

 

• Hiri-garapenak lurraldearen harrera-ahalmenarekin bateragarri egitean aukeratzen den 

lurralde-ereduak jarduera jakin batzuk lurraldearen gainean eragiten dituzten ondorioak 

eta inpaktuak ebaluatzeko balioko digu, prozesuaren lehen fasetik hasita, betiere 

lurzorurik baliagarrienak babestuz eta, azkenean, erabilerak inguruneak eskaintzen 

dituen potentzialtasunetara egokituz. Horrela lortuko baita ingurunearen 

iraunkortasunaren alde egitea. 

 

• Lurzoru-baliabideak antolatzea. Arrazoizko antolamendua bat egin eta une oro 

erabilgarri egongo dela ziurtatzeko, eskaintza-eskariaren arteko bat etortzea hobetu 

behar da, hartara, sistemaren eraginkortasuna ziurtatzeko. Izan ere, baliabidea alperrik 

galtzea saihestu nahi da, bai eta hazkunde-prozesuak hobeto kontrolatu ere eta, xede 

horrekin, gaur egungo garapenaren aldaketa kualitatiboak duen garrantzia azpimarratu 

behar da eta gainezka dauden eremuetako tentsioak arindu eta harrera-ahalmen 

handieneko tarteko udalerrien garapena indartu. Azken finean, sistemako elementu 

desberdinen arteko osagarritasuna bilatu behar da eta etxebizitza babestuaren 

eraikuntzarekin lotuta dagoen helburu soziologikoa lagundu. 
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• Jardun-proposamenak eskualdeko ikuspegi batetik proposatzea, jardunak eremu 

funtzionaleko esparru desberdinetan zuzen banatuz. Horrenbestez, lurralde-egituratzea 

lagundu beharko da eta gizarte-kohesioa hobetu, eta bizilekua dela eta herritarren 

artean egiten den diskriminazioa ekidin beharko da. Landa-eremuen kasuan, 

diskriminazio horrek arazo jakin batzuk sortzen ditu berariaz, atzerapen 

sozioekonomikoa, adibidez, eta, ondorioz, landa-eremuak sistema orokorretik kanpo 

geratzeko arriskua areagotu egiten da. 

 

• Jada urbanizatuta dauden eremuen berrerabileraren bitartez hirian esku hartzeko 

lehentasunezko politikak proposatzean (ingurune degradatuak birmoldatzeko eta 

leheneratzeko eragiketak, eta abar), lehentasuna ematen zaie iraunkortasunaren 

ikuspegitik ingurumena hobetzen duten konponbideei; gainera, lurraldearen errealitate 

fisikoarekin bat datozen hiri-eredu trinko eta egokien proposamenekin batera, lurzoru 

berrien kontsumoa mugatzen da, EAEko lurraldearen ikuspegitik funtsezko helburu bat 

betez. 

 

Aipatutako guztiaz gain, oinarrizko estrategiek, esku hartzeko politika zehatzek eta esku 

hartzeko jarraibide gisa proposatutako sekuentziak garapen iraunkorraren printzipioak 

jarraitzen dituzte, etxebizitza hutsak birgaitzeko eta merkaturatzeko jarduerei lehentasuna 

ematean lehenengo, eta lurzoru kalifikatuen kudeaketa eta garapena egitean bigarren. 

Azkenerako uzten da lurzoru berrien kalifikazioa. 
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5.2. LZPan BARNE HARTUTAKO JARDUNEK INGURUMENEAN ERAGIN DITZAKETEN 

EFEKTUEN IDENTIFIKAZIOA, BALORAZIOA, KARAKTERIZAZIOA ETA 

SAILKAPENA. 

 

5.2.1. IIBEren xede izan diren jardunak maila hierarkiko altuagoetan. 

 

Kontuan hartu behar da duela gutxi sartu dela indarrean 183/2003 dekretua, uztailaren 

22koa eta ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazio-prozedura arautzen duena, eta, 

gainera, lehenago onartutako LAAk direla lurraldea antolatzeko LZParen gainetik dagoen 

maila goragoko figura bakarra; horrenbestez, maila horietan ez dugu aurkituko IIBEren xede 

izan den jardunik.  

 

Hala ere, arloka aztertuz gero, Nekazaritza eta Basorako LAPak Ingurumen Inpaktuaren 

Baterako Ebaluazio bat eskaintzen du, hortaz, ingurune fisikoari buruzko xedapen batzuk 

aipatutako IIIBEan barne hartuta egongo dira. 

 

Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioaren xede izan dira, halaber, LZPak barne hartutako eta 

onartutako inpaktu handieneko azpiegitura-obrak, hala nola trenbide-sare berria eta kanpo-

konexioko errepide-sareko elementu nagusiak, N-1 errepidea bitan banatzea, Idiazabal eta 

Etxegarate artean (aspaldi amaituta), eta Beasain-Durango korridorea (gaur egun egiten ari 

da Zumarraga-Urretxuko zatia). 

 

Multzo berean daude Gipuzkoako Bidegorrien LAPa eta zuzkidura, saneamendu, hiri-

hondakin, telekomunikazio, eta abarrei buruzko planak. 

 

Amaitzeko, IIBEren xede izan dira 183/2003 Dekretua, Ingurumen Inpaktuaren Baterako 

Ebaluazio-prozedurari buruzkoa, indarrean sartu ondoren berrikusitako hirigintza-plangintza 

orokorrak. 
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5.2.2. IIBEren xede izan ez diren jardunak maila hierarkiko altuagoetan 

 

Ikuspegi orokorra 

 

Goierriko eremu funtzionaleko LZPan barne hartutako proposamenak burutzea lortzen bada, 

ingurumen-faktoreak eragingo dira (eragin positiboa edo negatiboa) ezinbestean. 

 

Atal honetan inpaktu edo eragin horiek ezagutzera eman nahi dira eta inpaktu 

garrantzitsuenak arintzeko neurri zuzentzaileak proposatzen dira. 

 

LZPan barne hartutako proposamenen zehaztapen-maila hartu da oinarrian inpaktuak 

aztertzeko. Lurzoruak mugatzea, sailkatzea eta kalifikatzea, bai eta proposamenak 

aurreikustea eta definitzea ere, plangintza orokor, arloko plangintza edo ondorengo garapen-

plangintzako beste figura batzuei dagokien eginkizuna dela kontuan hartuta, kasu 

gehienetan inpaktuaren hurbilketa bakarrik egin ahal izan da. 

 

Metodologia 

 

LZPak proposatutako jardunen inpaktuen identifikazioa, aurreikuspena, balorazioa, 

karakterizazioa eta sailkapena egiteko, ondoren adierazitako prozesu metodologikoa jarraitu 

da. 

 

a) LZPko proposamenek eragin ditzaketen ingurumen-faktoreak aztertzea. 

b) Inpaktuen karakterizazioa. 

c) Inpaktuen kalifikazioa 

 

Amaitzeko, bereizi eta karakterizatutako inpaktuen balorazio orokorra egin da, garatutako 

jardueren eraginaren eta eragindako aldagaiaren balioaren arteko elkarreragina oinarrian 

hartuta. Zentzu horretan, kontuan hartu behar da, dokumentu honetan barne hartutako neurri 

prebentibo, zuzentzaile eta babesleak ezarri ondoren, inpaktuen eragina edo garrantzia 

gutxitu egiten dela. 
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a) Ingurumen-faktoreen gaineko inpaktuen azterketa egiteko, jarraian adierazitako 

egituraren inguruan multzokatu dira faktore horiek: 

 

• Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren eremuen afektazioa. 

3/98 legeak, otsailaren 27koak eta EAEko ingurumena babesteko lege orokorra 

denak, bere 51. artikuluan dioenez, honakoak dira ingurumenaren ikuspegitik 

kalteberak diren inguruak:  

- Itsasoko eta lehorreko herri-jabaria eta dagokion babes-zortasuna. 

- Jabari publiko hidraulikoan sartuta daude etengabeko emaria duten ibilgu 

naturalak, laku eta aintziren oheak, eta ibilgu publikoetako lur azaleko 

urtegietakoak. Ur-poliziarako zona eta zortasun-zonetako eremuak, betiere behar 

den bezala katalogatuta badaude. 

- Akuiferoak birkargatzeko eremuak eta akuiferoen poluzioaren aurrean 

urrakortasun handiko inguruak, katalogatuta daudenak. 

- Katalogatuta dauden interes naturalistiko handiko inguruak edo lekuak. 

- Ondare historiko-artistikoaren zati izanagatik katalogatuta edo inbentariatuta 

dauden inguruak edo lekuak.  

Atal honetan arreta berezia jarri da naturgune babestuen eta Natura 2000 Sareko 

esparruen gainean. Horrela, kontuan hartu dira inguru horiek babesteko zehaztutako 

helburuak, eta, besteak beste, kultur baliabide eta baliabide hidrikoen gaineko 

afektazioak aztertu dira, bai azaleko drainadura-sarearen ikuspegitik, bai lur azpiko 

akuiferoen ikuspegitik. 

 

• Baliabide naturalistikoen galera, ekosistema, habitat eta espezie baliotsuen 

gaineko afektazioen, zuzenen zein zeharkakoen, edo aldaketen eraginez. 

Baliabide naturalistikoa esatean, esparru bateko fauna eta landaredia osoa ulertzen 

badugu ere, eta planak egiten dituen proposamenen eragin, eskala eta definizio-

mailaren berariazko ezaugarriak kontuan hartuta, azterketaren ardatza habitat eta 

espezie baliotsuenen gaineko afektazioak izan dira. Hala ere, ondorioak lantzeko 

orduan, honako alderdi hauei buruzko informazioa barne hartu da:  

- Landaredia desagerraraztea. 

- Espezie faunistikoen desagertze zuzena. 

- Habitat faunistikoen azalera gutxitzea. 

- Zatiketa ekologikoa areagotzea. 
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• Baliabide estetiko-kulturalen gaineko afektazioak: kultur ondarea galtzea, 

intereseko beste elementu zientifiko-kultural batzuk galtzea, kontuan hartuta 

paisaiaren osagai naturalen bat etortzea dela eta, edo kultur balioa dela eta, paisaia 

baliotsuak daudela. 

 

• Baliabide berriztagarri eta ez-berriztagarrien gaineko afektazioak, baliabidearen 

kalitatea eragiten duten proposamen edo jardunetatik ondorioztatutakoak, 

nekazaritza, arrantza eta basoen baliabideekin lotuta aztertu dira. Halaber, lurzoruen 

edo baliabide hidrikoen galera kontuan hartu da. 

 

Lehenengoen gaineko afektazioak (nekazaritza, arrantza eta basoko baliabideak) 

ikuspegi bikoitz batetik aztertu dira; produktibitatea eta lurraldearen arrazoizko 

ustiapena bezalako alderdiak barne hartu dira. 

 

Alderdi geologiko eta geomorfologikoen gaineko afektazioak, bai eta baliabide 

hidrikoen gainekoak, ikuspegi hirukoitz batetik aztertu dira. 

• Higaduraren aurrean kalteberak diren inguruen gaineko afektazioa. 

• Azaleko drainadura-sarearen gaineko afektazioa. 

• Lur azpiko akuiferoan birkargatzeko sistemaren gaineko afektazioa. 

 

• Poluzioaren eta hondakinen gaineko afektazioak, egungo ingurumen-kalitatearen 

gaineko eraginak (poluzio atmosferikoa eta akustikoa, uraren kalitatea, eta abar) eta 

hondakinen sorrerarekin lotutako hainbat ekintzen eraginak kontuan hartuta aztertu 

dira. 

 

• Ingurune sozioekonomikoaren gaineko afektazioak aztertzeko, kontuan hartu da 

hiru adierazleren gaineko eragin zuzena edo zeharkakoa. Hiru adierazle horiek dira: 

biztanleria, ekonomia eta osasuna eta herritarren bizi-kalitatea. 

 

• Giza habitataren gaineko afektazioen azterketari dagokionez, hainbat ekintzek 

asentamenduen kalitatearen gainean (hiri-paisaia, ondarea, sarbideak, 

ekipamenduak, eta abar) duten eragina eta horiek ingurune naturalarekin (espazio 

libreak) duten erlazioa hartu dira kontuan. 
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• Amaitzeko, kontuan hartu da arriskuak areagotzeari dagokionez proposatutako 

ekintzen eragina. Zentzu horretan, arrisku-adierazletzat jo dira uholdeak eta istripuak 

gertatzeko arriskuak, eta aire, ur, lurzoru eta biodibertsitatearen gaineko eragina. 

 

b) Inpaktuen karakterizazioa. 

 

Antzemandako inpaktu bakoitzaren balorazio kualitatiboa egin da, irailaren 30eko 1131/1998 

Errege Dekretuan (proiektuen ingurumen-ebaluaziorako araudiari buruzkoan), definitutako 

ezaugarriak eta irizpideak kontuan hartuta; horrela, gertatzeko aukeren arabera sailkatu dira 

arriskuak, ekintzaren aurretik inguruneak duen egoerarekiko zeinu positiboa edo negatiboa eta 

onura edo kaltea eragiten duten adieraziz; kontuan hartu da, halaber, arriskua gertatzen den 

unea (planaren garapenarekin batera ala ez), iraupena, eragina, itzulgarritasuna, 

berreskuragarritasuna, espazio-eragina, eragin zuzenak eta zeharkakoak, eta abar. 

 

c) Inpaktuen kalifikazioa. 

 

Lehen aipatutako dekretuan barne hartutako irizpideen arabera, era berean, honako kalifikazio 

hau egin daiteke: 

 
Bateragarria (0): Jarduera eten eta berehala berreskura daitekeena, eta neurri babesle edo 

zuzentzailerik behar ez duena. 

 
Neurritsua (1): Leheneratzeko neurri babesleak edo zuzentzaileak behar dituena, eta 

hasierako ingurumen-ezaugarrietara itzultzeko denbora behar duena. 

 
Zorrotza (2): Inguruneko ezaugarriak leheneratzeko neurri babesleak edo 

zuzentzaileak behar dituena eta, hala ere, leheneratzeko denbora asko 

behar duena. 

 
Kritikoa (3): Inpaktuaren eragina onartu daitekeen maila gainditzen duenean. 

Eragindako kalitate-galera arindu dezaketen neurri zuzentzaileak 

hartzeaz gain, gaur egungo teknologiaren bitartez ezinezkoa da 

leheneratzea. 

Arazoa hobeto ulertzeko, LZPko jardun-proposamen bakoitzerako matrize bat landu da. 

Matrize horretako lerroetan adierazi dira eragin daitezkeen ingurumen-faktoreak, behar den 

bezala multzokatuta, eta zutabeetan adierazi dira, bestalde, inpaktuaren zeinua, inpaktuaren 
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karakterizazioa egiteko funtsezkoa dena (gauzak gehiago argitzeko eta zehazteko, ez dira 

aipatu b atalean adierazitako hainbat alderdi, baina kontuan hartu dira, ordea, azterketa 

egiteko); eta, bigarrenik, azken kalifikazioa egin da. Azken kasu honetan, neurri babesle 

eta/edo zuzentzaile egokiak aplikatu ondoren egin da. 

 

 

• EKINTZAK IDENTIFIKATZEA ETA INPAKTUAK BALORATZEA. 

 

(Ikus 06.1 planoa) 

(Ikus ondorengo orrialdeetako taulak) 
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1. Ingurune fisikoa 

 

A.1.1. Ingurune fisikoaren zonifikazioa eta kategorizazioa eta neurri positiboen 

proposamena. 

Inpaktuak: 

I.1.1.a. Eremu funtzionaleko intereseko naturguneen babes eraginkorra bermatzea. 

I.1.1.b. Gaur egungo baso-masa autoktonoak kontserbatu eta hobetzea. 

I.1.1.c. Interes handieneko habitat faunistikoak eta basa-erkidegoak babestea. 

I.1.1.d. Kultur Ondarea babestea. 

I.1.1.e. Balio agrologiko handieneko lurzoruak babestea. 

I.1.1.f. Arrazoizko baso-ustiapena laguntzea. 

I.1.1.g. Landare-estaldurari eutsiko zaiola eta/edo hobetuko dela ziurtatze. 

I.1.1.h. Azaleko drainadura-sarearen kontserbazioa eta hobekuntza indartzea. 

I.1.1.i. Akuiferoak poluzioaren aurrean babestea. 

I.1.1.j. Lurraldearen aisialdiko erabilera modu antolatuan sustatzea. 

I.1.1.k. Nahikoa aprobetxatzen ez diren baliabideen aktibazioa laguntzea. 

I.1.1.l. Arrisku-inguruak betetzeko baldintzak ezartzea. 
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b) Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.1.1.Lurzoru ez-urbanizagarri guztia 
zonifikatzea eta kategorizatzea. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
+ 

 
O 

       
O 

   

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

+ O       O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak + O       O    

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala + O       O    

Produktibitatea + O       O    Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena + O       O    

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

+ O       O    

Azaleko drainadura + O       O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

+ O       O    

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

+ O       O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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1. Ingurune fisikoa 

 

A.1.2. Babestu, hobetu eta berreskuratu beharreko eremuak definitzea 

Inpaktuak: 

I.1.2.a. Eremu funtzionaleko intereseko naturguneen babes eraginkorra bermatzea. 

I.1.2.b. Gaur egungo baso-masa autoktonoak kontserbatu eta hobetzea. 

I.1.2.c. Interes handieneko habitat faunistikoak eta basa-erkidegoak babestea. 

I.1.2.d. Kultur Ondarea babestea. 

I.1.2.e. Balio agrologiko handieneko lurzoruak babestea. 

I.1.2.f. Arrazoizko baso-ustiapena laguntzea. 

I.1.2.g. Landare-estaldurari eutsiko zaiola eta/edo hobetuko dela ziurtatzea. 

I.1.2.h. Azaleko drainadura-sarearen kontserbazioa eta hobekuntza indartzea. 

I.1.2.i. Akuiferoak poluzioaren aurrean babestea. 

I.1.2.j. Lurraldearen aisialdiko erabilera modu antolatuan sustatzea. 

I.1.2.k. Nahikoa aprobetxatzen ez diren baliabideen aktibazioa laguntzea. 

I.1.2.l. Arrisku-inguruan betetzeko baldintzak ezartzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.1.2. Babestu, hobetu eta berreskuratu 
beharreko eremuak definitzea 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

B 
abes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
+ 

 
O 

       
O 

   

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

+ O       O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak + O       O    

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala + O       O    

Produktibitatea + O       O    Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena + O       O    

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

+ O       O    

Azaleko drainadura + O       O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

+ O       O    

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-kalitatea + O       O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

+ O       O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak. 

A.2.1. Korridore handiak amaitzea. 

Inpaktuak: 

I.2.1.a. Habitat naturalak aldatzea. 

I.2.1.b. Faunaren joan-etorriak eragotziko dituzten oztopo artifizialak sortzea. 

I.2.1.c. Paisaia-egitura tradizionala aldatzea. 

I.2.1.d. Higaduraren aurrean urrakorrak diren inguruen gaineko afektazioa. 

I.2.1.e. Ekoizpen-lurzoruak galtzea eta zatitzea. 

I.2.1.f. Azaleko drainadura-sarea aldatzea. 

I.2.1.g. Ingurumen-kalitatea galtzea. 

I.2.1.h. Eraikuntza-fasean zarata eta hondakinak sortzea. 

I.2.1.i. Iresgarritasuna areagotzea eta ekoizpen-sistemaren lehiakortasuna hobetzea. 

I.2.1.j. Biztanleria hiriburuen sistematik hurbil dauden eremu funtzionaletako burutzetara eta 

ekipamenduetara hurbiltzea. 

I.2.1.k. Komunikazio-sarea hobetzean, istripu-arriskua murriztea. 

Neurri babesleak 

Lurraldearen harrera-ahalmena aztertu eta oinarrian hartuta, trazadura-aukera desberdinak 

betetzea. 

Babes. 1.3. Habitat eta espeziei buruz indarrean dagoen araudia betetzea. 

Babes. 4.1. Plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Babes. 4.2.Ezaugarri geoteknikoen araberako diseinu egoki bat, egokitzapen topografiko 

handia eginez eta segurtasun-neurri konstruktiboak hartuz. 

Babes. 6.3.Hondakinak jatorrian prebenitzea eta minimizatzea, teknologia egokiak erabiliz. 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz.1.1. Habitat eta baso naturalen aldaketak minimizatzea. 

Zuz.1.2. Oztopoak eta faunaren isolamendua eragozteko neurriak. 

Zuz.1.3. Konektibitate-korridoreak ezartzea. 

Zuz.1.4. Landaredia leheneratzea espezie autoktonoak erabiliz. 

Zuz.2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurri paisajistikoak. 

Zuz.2.3. Ezpondek eta lur-erauzketek eragindako eremuak espezie autoktonoekin 

leheneratzea. 

Zuz.4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz.4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak landarediaz leheneratzea, higadura saihesteko. 

Zuz.5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 
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Zuz.6.4. Sortutako hondakinen kudeaketa egokia egitea, birziklapenaren eta berrerabileraren 

bitartez. 

Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

A.2.1. Garapen-korridore handiak amaitzea: N-
1 autobidea eta Beasain-Durango 
korridorea 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

   
 

        

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-   2  X X   1    

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -   2   X   1   

Produktibitatea -   2   X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena -  1    X  O    

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-   2  X X   1   

Azaleko drainadura -  1    X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea +-  1    X  O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1    X  O    

Biztanleria             
Ekonomia +        O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+        O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O       O    

 
Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 
 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak
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A.2.2 N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta Beasainerako sarbide-sistema aldatzea, eta N-I 
errepidearen trazadura berria, Beasainen. 
Inpaktuak: 

I.2.2.a. Paisaia tradizionala aldatzea 

I.2.2.b. Higaduraren aurrean kaltebera den inguru baten gaineko afektazioa. 

I.2.2.c. Ezpondak eta lubetak biluztea. 

I.2.2.d. Lurzoruak galtzea eta nekazaritza- eta arrantza-iresgarritasuna aldatzea. 

I.2.2.e. Ubideen gaineko afektazioa gertatzea. 

I.2.2.f. Inguruneko zaratak eta poluzioa areagotzea 

I.2.2.g. Eraikuntza-fasean zarata eta hondakinak sortzea. 

I.2.2.h. Hiriguneetarako sarbideak hobetzea. 

I.2.2.i. Eremu zaharkituen leheneratzea eta eraldaketa laguntzea. 

I.2.2.j. Burutzetako herriguneen egituraketa hobetzea ahalbidetzea. 

I.2.2.k. Asentamenduen kalitatea hobetzea. 

I.2.2.l. Trafikoen arrazionalizazioaren bitartez, istripuak gertatzeko probabilitatea mugatzea. 

 
Neurri babesleak 

Lurraldearen harrera-ahalmena aztertu eta oinarrian hartuta, trazadura-aukera desberdinak 

kontuan hartzea. 

Babes. 4.1. Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea eta kontserbatzea. 

Babes. 4.2. Ezaugarri geoteknikoen araberako diseinu egoki bat, egokitzapen topografiko 

handia eginez eta segurtasun-neurri konstruktiboak hartuz. 

Babes. 5.1. Ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

 
Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 2.1.  Berariazko proiektu baten bitartez, paisaia eta azpiegiturak bateragarri egiteko 

neurriak garatzea. 

Zuz. 2.3. Ezpondek eta lur-erauzketek eragindako inguruak (ubideak, baso-inguruak, 

nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak eta landazabala, hiri inguruko eremuak) 

leheneratzea eta paisaian integratzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak espezie autoktonoekin leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Obra-fasean sortutako hondakinen kudeaketa egokia. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.2 N-I errepidetik Ordizia, Lazkao eta 
Beasainerako sarbide-sistema aldatzea, 
eta N-I errepidearen trazadura berria, 
Beasainen. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X   1   

Produktibitatea -            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-   2  X X   1   

Azaleko drainadura -  1    X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea +-  1    X  O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1    X  O    

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O       O    

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak. 

 

A.2.3. Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI-632 errepidearen (Sta. Lutzian) arteko 

bide-lotura berria . 

Inpaktuak: 

I.2.3.a. Landa-paisaia aldatzea. 

I.2.3.b. Balio agrologiko handiko nekazaritza-lurzoru produktiboak galtzea eta zatitzea. 

I.2.3.c. Faunaren joan-etorriak eragotziko dituzten oztopo artifizialak sortzea. 

I.2.3.d. Higaduraren aurreko kalteberatasuna areagotzea. 

I.2.3.e. Azaleko drainadura-sarea aldatzeko arriskua. 

I.2.3.f. Ingurumen-kalitatea kaltetzea, poluzioaren areagotzearen ondorioz. 

I.2.3.g. Eraikuntza-prozesuan hondakinak sortzea. 

I.2.3.h. Ekonomia-jardueren eremu garrantzitsuetarako iresgarritasuna hobetzea. 

I.2.3.i. Eskualdeko ekipamenduetarako sarbideak hobetzea. 

I.2.3.j. Jendea bizi den inguruetan poluzioa eta zaratak murriztea. 

I.2.3.k. Urpean gera daitezkeen inguruen gaineko afektazioak. 

I.2.3.l. Istripuak gertatzeko arriskuak murriztea Ezkiotik beheko inguruetan. 

 

Neurri babesleak 

Lurraldearen harrera-ahalmena aztertu eta oinarrian hartuta, trazadura-aukera desberdinak. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 1.2. Flora eta fauna basatiko populazioei oztopoak jartzea eta horien isolamendua 

eragozteko neurriak. 

Zuz. 2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurriak. 

Zuz. 2.3. Ezpondek eta lur-erauzketek eragindako inguruak (ubideak, baso-inguruak, 

nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak eta landazabala, hiri inguruko eremuak) 

leheneratzea eta paisaian integratzea. 

Zuz. 3.2. Bide-zortasun, pasabide eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak espezie autoktonoekin leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak birziklatzea eta berriro erabiltzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.3. Beasain-Zumarraga korridorearen eta GI-
632 errepidearen (Sta. Lutzian) arteko 
bide-lotura berria 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -  1    X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1    X  O    

Azaleko drainadura -  1    X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea +-  1    X  O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N  1    X  O    

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

-  1    X      Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O       O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak. 

 

A.2.4. Tokiko sarbide-sare nagusiko errepideak hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiri 

barruko artikulazio-ardatz bihurtzea pixkanaka. 

Inpaktuak: 

I.2.4.a. Zabaltze puntualen ondorioz, nekazaritza-lurzoruak galtzea. 

I.2.4.b. Burutza-hirien artean eta burutza-hirien eta hiri-inguruko erdiguneen artean 

iresgarritasun ez-motorduna hobetzea. 

I.2.4.c. Hiri-garapena laguntzea bi burutzen artean. 

I.2.4.d. Hiri-ehunak dagokien trazaduran hierarkizatzeko bidea ematea. 

I.2.4.e. Eskualde-egituraketa sustatzea. 

I.2.4.f. Txirrindulari eta oinezkoen joan-etorriak laguntzea eta automobilaren erabilera 

murriztea. 

I.2.4.g. Mugikortasun-sare alternatibo baten oinarri izatea. 

I.2.4.h. Ibaiertzen leheneratzea eta asentamenduen kalitatea hobetzea. 

I.2.4.i. Istripuak gertatzeko arriskua murriztea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Afektazioek garrantzi txikia dutela kontuan hartuta, garapen-plangintzetan erabakiko da 

neurri zuzentzailerik ezartzeko beharrik ote dagoen, betiere kasuan kasuko proiektu 

zehatzaren arabera. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.4. Tokiko sarbide-sare nagusiko errepideak 
hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiri 
barruko artikulazio-ardatz bihurtzea 
pixkanaka. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea -  1       1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria N            
Ekonomia + O        O   

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O        O   

Asentamenduen kalitatea + O        O   Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

+ O        O   

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O        O   

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak. 

 

A.2.5. Ezkio eta Itsaso arteko lotura berriak 

Inpaktuak: 

I.2.5.a. Paisaia aldatzea eta artifizializatzea. 

I.2.5.b. Lurzoruak galtzea eta zatitzea. 

I.2.5.c. Higadura eta isurketak eraikuntzan eta errepideak berdintzea. 

I.2.5.d. Ingurumen-kalitatea galtzea poluzioak eraginda. 

I.2.5.e. Eraikuntza hondakinak sortzea. 

I.2.5.f. Hiriguneen arteko sarbideak hobetzea. 

I.2.5.g. Istripu kopurua murriztea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Garapen-plangintzetan ezarriko dira, lurraldearen harrera-ahalmenari buruzko azterketa egin 

eta oinarrian hartu eta gero, kasuan kasuko neurri babesleak eta/edo zuzentzaileak. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.5. Lotura berriak Ezkio eta Itsaso eta Zerain 
eta Mutiloa artean. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -  1    X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura -  1    X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea -  1    X  O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1    X  O    

Biztanleria N            
Ekonomia N            

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

N            

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+- O       O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO INGURUMEN INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIO-AZTERKETA 
 

 

 203

A.2.6. Trenbide-sare berria eraikitzea, eta Ezkion geltokia eta salgaien truke-zentroa 

egitea. 

Inpaktuak 

I.2.6.a. Habitatak galtzea. 

I.2.6.b. Landaredia kaltetzea. 

I.2.6.c. Tokiko faunari oztopoak jartzea. 

I.2.6.d. Paisaia-egitura tradizionala aldatzea eta kaltetzea. 

I.2.6.e. Higadura-arriskua areagotzea. 

I.2.6.f. Konfigurazio hidrologikoak aldatzea. 

I.2.6.g. Ekoizpen-lurrak galtzea. 

I.2.6.h. Landaguneetarako sarbideak aldatzea. 

I.2.6.i. Eraikuntzan hondakin kopuru handia sortzea. 

I.2.6.j. Baliabide energetikoen kontsumo handia. 

I.2.6.k. Errepideko garraioarekiko mendetasuna gutxitzea. 

I.2.6.l. Euskal hiriburuen eta dagozkien ekoizpen-espazioen arteko konexioak hobetzea. 

I.2.6.m. Eremuko lehiakortasuna oro har hobetzea. 

I.2.6.n. Poluzio gutxiago hiriguneetan. 

I.2.6.o. Istripuak gertatzeko arriskua murriztea. 

 

Neurri babesleak 

Lurraldearen harrera-ahalmena aztertu eta oinarrian hartuta, trazadura-aukera desberdinak 

kontuan hartzea. 

Babes. 1.1. Habitat eta espezieak babesteko indarrean dagoen araudia betetzea. 

Babes. 2.2. Paisaia babesteko azterketa bat egiteko beharra. 

Babes. 4.1. Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea eta kontserbatzea. 

Babes. 4.2. Ezaugarri geoteknikoen araberako diseinu egoki bat, egokitzapen topografiko 

handia eginez eta segurtasun-neurri konstruktiboak hartuz. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 1.1. Intereseko habitat eta ibai-ibilguetan egiten diren aldaketak minimizatzea. 

Zuz. 1.2. Flora eta fauna basatiko populazioei oztopoak jartzea eta horien isolamendua 

eragozteko neurriak. 

Zuz. 1.3. Konektibitate naturaleko korridoreak ezartzea. 
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Zuz. 1.4. Landaredia leheneratzea espezie autoktonoak erabiliz. 

Zuz. 2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurriak. 

Zuz. 2.2. Landare-pantailak eta oztopo bisualak ezartzea artefaktuak integratzeko. 

Zuz. 2.3. Ezpondek eta lur-erauzketek eragindako inguruak (ubideak, baso-inguruak, 

nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak eta landazabala, hiri inguruko eremuak) 

leheneratzea eta paisaian integratzea. 

Zuz. 3.2. Bide-zortasun, pasabide eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 3.3. Eragindako lurzatien ustiapen-baldintzak hobetzea. 

 

Neurri konpentsatzaileak. 

Kon. 1.1. Neurri zuzentzaileak garatzea basa-bizitza kontserbatzeko eremu berriak sortzeko. 

Kon. 2.2. Inguruko beste inpaktu estetiko-paisajistiko batzuk zuzentzeko neurri 

konpentsatzaileak ezartzea. 

Kon. 3.2. Ordezko lurretan lekuz aldatutako ustiapenak berriro ezartzea. 

Kon. 3.3. Lurzoru-galera jasaten duten nekazaritza-ustiapenetarako neurri konpentsatzaileak 

ezartzea. 

Kon. 3.5. Bazterreko lurrei balioa emateko aukera, jardunen ondoriozko lur-mugimenduak 

aprobetxatuz. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.6. Trenbide-sare berria eraikitzea, eta 

Ezkion geltokia eta salgaien truke-

zentroa egitea. 

 Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-   2  X X X  1    

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak -   2   X X  1   

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -   2   X X  1   

Produktibitatea -  1    X X     Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena             

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-   2  X X   1   

Azaleko drainadura -  1    X  0    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

-  1    X  0    

Ingurumen-kalitatea +-  1    X  0    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -   2   X   1   

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+- O           

Asentamenduen kalitatea +- O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

-  1    X  O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak. 

 

A.2.7. Renferen trazadura aldatzea Ordizia eta Beasain artean. 

Inpaktuak 

I.2.7.a. Garapen-dinamika berriak laguntzea. 

I.2.7.b. Burutza-hiriko erdigunearen leheneratzea laguntzea. 

I.2.7.c. Burutza-hirietako erdiguneetarako sarbideen baldintzak hobetzea. 

I.2.7.d. Hutsik dauden edo gutxiegi erabiltzen diren aisialdiko eremuak berreskuratzea. 

I.2.7.e. Hirugarren sektorerako hiri-espazio berriak sortzea. 

I.2.7.f. Ibaiertzetako bazterreko espazioak berreskuratzea. 

I.2.7.g. Istripuak gertatzeko arriskua murriztea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Trazaduraren proiektua aztertu ondoren, garapen-plangintzetan erabakiko da hiri-

ingurunearen eta paisaiaren arteko integrazioa indartzeko neurri zuzentzailerik behar ote 

den. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.7. Renferen trazadura aldatzea Ordizia eta 

Beasain artean. 

 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea + O       O    

Biztanleria N            
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O       O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak 

 

A.2.8. Renfe-ko aldiriko zerbitzua sustatzea, geraleku eta maiztasun berriekin, eta 

Zumarraga eta Beasaingo geltokiak garraioa antolatzeko zentro bihurtzea. 

Inpaktuak 

I.2.8.a. Eremu degradatuak edo gutxiegi erabiltzen direnak leheneratzea. 

I.2.8.b. Ekonomia-berrikuntzarako beharrezkoak diren lurzoruak sortzea. 

I.2.8.c. Kongestioak mehatxatutako espazioetan lehiakortasun ekonomikoa areagotzea. 

I.2.8.d. Ingurumen-kalitatea galtzea. 

I.2.8.e. Baliabideen kontsumoa murriztea. 

I.2.8.f Poluitzaileen emisio-maila baxuagoak. 

I.2.8.g. Ibilgailu pribatuen trafikoa gutxitzea. 

I.2.8.h. Epe luzera bide-azpiegituren beharra gutxitzea. 

I.2.8.i. Bizi-kalitatea hobetzea. 

I.2.8.j. Intermodalitatea sustatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.8. Renfe-ko aldiriko zerbitzua sustatzea, 
geraleku eta maiztasun berriekin, eta 
Zumarraga eta Beasaingo geltokiak 
garraioa antolatzeko zentro bihurtzea. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea + O       O    

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

+ O       O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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2. Azpiegiturak 

 

A.2.9. Oinarrizko zerbitzuak ziurtatzeko beharrezkoak diren azpiegiturak egitea. 

Inpaktuak 

I.2.9.a. Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren zonetan azpiegitura elektrikoen gaineko 

afektazioa gertatzea. 

I.2.9.b. Baso naturalen eta beste habitat natural batzuen gaineko afektazioa gertatzea. 

I.2.9.c. Nekazaritza-lurzoruak galtzea eta tokiko faunaren gaineko afektazioak gertatzea. 

I.2.9.d. Higadura, isurketak eta jalkitzea. 

I.2.9.e. Ubideen gaineko afektazioa gertatzea. 

I.2.9.f. Uren ingurumen-kalitatea hobetzea. 

I.2.9.g. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.2.9.h. Enpresa-lehiakortasuna hobetzea. 

I.2.9.i. Herritarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea. 

I.2.9.j. Uholdeak gertatzeko arriskua murriztea. 

I.2.9.k. Industria-isurketek eragindako istripuak gertatzeko arriskua murriztea. 

 

Neurri babesleak 

Kasuan kasuko NBAPetako araudia betetzea. 

Babes. 1.1. Habitat eta espezieak babesteko indarrean dagoen araudia betetzea. 

Babes. 4.1. Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea. 

Babes 1.3. Ubideak babesteko eremuak zaintzea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 1.1. Aldaketak minimizatzea. 

Zuz. 1.2. Oztopo fisikoa gainditzeko neurri zuzentzaileak. 

Zuz. 2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurri paisajistikoak. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduek eragindako inguruak leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak birziklatzea eta berriro erabiltzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.2.9. Oinarrizko zerbitzuak ziurtatzeko 
beharrezkoak diren azpiegiturak egitea. 

 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
- 

  
1 

    
X 

  
O 

   

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-  1    X  O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak -  1    X  O    

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea N  1    X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1    X      

Azaleko drainadura -  1    X      

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea + O       O    

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

+ O       O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

 

A.3.1. Hiri-aldaketa eta –leheneratzeko eragiketak gaur egungo ehunean. 

Inpaktuak 

I.3.1.a. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.3.1.b. Hiri-berrikuntza laguntzea. 

I.3.1.c. Hutsik dauden edo gutxiegi erabiltzen diren aisialdiko eremuak berreskuratzea. 

I.3.1.d. Lurzoruaren kontsumoa moteltzea. 

I.3.1.e. Hiri-mugikortasuna arrazoizkoa izatea, egituratzea eta hobetzea. 

I.3.1.f. Gaur egungo azpiegiturak errentagarri egitea. 

I.3.1.g. Hirietako ingurumen-kalitatea hobetzea. 

I.3.1.h. Biztanleen bizi-kalitatea hobetzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.1. Hiri-aldaketa eta –leheneratzeko 
eragiketak gaur egungo ehunean. 

 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

N            

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea +- O       O    

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

+ O       O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N O       O    

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

 

A.3.2. Babes- eta birgaitze-eragiketak. 

Inpaktuak 

I.3.2.a. Kultur ondarea hobetzea hirigune historikoak leheneratuz. 

I.3.2.b. Hiriguneetako erdiguneak leheneratzea. 

I.3.2.c. Biztanleria mantentzea. 

I.3.2.d. Hirietako ingurumen-kalitatea hobetzea. 

I.3.2.e. Gaur egungo parkea optimizatzea. 

I.3.2.f. Lurzoruan kontsumoa moteltzea. 

I.3.2.g. Material eta baliabideen kontsumoan aurreztea. 

I.3.2.h. Hondakin eta isurketen sorrera murriztea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.2. Babes- eta birgaitze-eragiketak. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea + O       O    

Biztanleria + O       O    
Ekonomia N            

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

 

A.3.3. Jada kalifikatuta dauden lurzoruetan bizitegitarako garapen berri intentsiboko 

lehentasunezko jardunak. 

Inpaktuak 

I.3.3.a. Paisaiaren artifizializazioa. 

I.3.3.b. Nekazaritza-lurzoruak galtzea eta tokiko faunaren gaineko afektazioa. 

I.3.3.c. Higaduraren aurreko urrakortasuna areagotzea. 

I.3.3.d. Drainadura-sarea eragitea gerta daiteke. 

I.3.3.e. Isurketa poluitzaileak areagotzea. 

I.3.3.f. Hondakinen sorrera areagotzea. 

I.3.3.g. Etxebizitza-beharrak asetzeko egokia. 

I.3.3.h. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.3.3.i. Urpean gera daitezkeen inguruen gaineko afektazioak. 

 

Neurri babesleak 

Babes. 3.1. LZPak adierazitako nekazaritza-intereseko lurzoruak babestea. 

Babes. 3.2. Nekazaritza eta Basorako LAPean adierazitako balio estrategiko handiko 

lurzoruak kontuan hartzea. 

Babes. 4.1. Hiri-garapen berrien plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Babes. 5.1. Ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

Babes. 5.3. Uraren eskaria eta hornikuntza orekatzea; horretarako baliabide hidrikoen 

arrazoizko erabilera egingo da. 

Babes. 6.1. Poluitzaileak eta hondakinak kontrolatzeko teknologia egokiak erabiltzea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 3.2. Bide-zortasunak eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 3.4. Lur-erauzketetako lur begetalak berreskuratzea eta aprobetxatzea. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak landarediaz leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Uraren ziklo integralarekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak eta isurketak kudeatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.3. Jada kalifikatuta dauden lurzoruetan 
bizitegitarako garapen berri intentsiboko 
lehentasunezko jardunak. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-  1    X X O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -  1     X  1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea -  1   X   O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1   X X  O    

Biztanleria + O           
Ekonomia + O           

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O           

Asentamenduen kalitatea + O           Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

+ O           

Uholdeak jasateko 
arriskua 

-  1   X X  O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

A.3.4. LZPak lurzoruaren ondare publikoa sortzeko proposatutako esparruak 

mugatzea eta erreserbatzea. 

Inpaktuak 

I.3.4.a. Paisaiaren artifizializazioa. 

I.3.4.b. Ekoizpen-balio handiko nekazaritza-lurzoruak galtzea. 

I.3.4.c. Azalerak (ezpondak eta lubetak) biluztea. 

I.3.4.d. Drainadura-sarearen gaineko afektazioa. 

I.3.4.e. Isurketa poluitzaileak areagotzea. 

I.3.4.f. Hondakinen sorrera areagotzea. 

I.3.4.g. Dentsifikazio handieneko hiriguneen kongestioa ekiditea. 

I.3.4.h. Biztanleriaren lurralde-berroreka laguntzea. 

I.3.4.i. Lurzoruaren ondare publikoa sortzeko oinarri izatea. 

I.3.4.j. Asentamendu berrien ingurumen-kalitatea hobetzea. 

Neurri babesleak 

Babes. 3.1. LZPak adierazitako nekazaritza-intereseko lurzoruak babestea. 

Babes. 4.1. Hiri-garapen berrien plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Babes. 5.1. Ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

Babes. 5.3. Uraren eskaria eta hornikuntza orekatzea; horretarako baliabide hidrikoen 

arrazoizko erabilera egingo da. 

Babes. 6.1. Poluitzaileak eta hondakinak kontrolatzeok teknologia egokiak erabiltzea. 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 3.2. Bide-zortasunak eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 3.4. Lur-erauzketetako lur begetalak berreskuratzea eta aprobetxatzea. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak espezie autoktonoekin leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Uraren ziklo integralarekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak eta isurketak kudeatzea. 

Neurri konpentsatzaileak. 

Kon. 1.1. Neurri zuzentzaileak garatzea basa-bizitza kontserbatzeko eremu berriak sortzeko. 

Kon. 3.2. Ordezko lurretan lekuz aldatutako ustiapenak berriro ezartzea. 

Kon. 3.5. Bazterreko lurrei balioa emateko aukera, jardunen ondoriozko lur-mugimenduak 

aprobetxatuz. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.4. LZPak lurzoruaren ondare publikoa 
sortzeko proposatutako esparruak 
mugatzea eta erreserbatzea. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -   2   X X  1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea -  1   X   O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1   X X  O    

Biztanleria + O           
Ekonomia + O           

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O           

Asentamenduen kalitatea + O           Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

-  1   X X  O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

O            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

 

A.3.5. Dentsitate baxuko ordezko bizitegitarako eskaintza, landaguneetako 

hiriguneetara mugatuta. 

Inpaktuak 

I.3.5.a. Nekazaritza-lurzoruak betetzea. 

I.3.5.b. Drainadura-sarea eragitea gerta daiteke. 

I.3.5.c. Landa-paisaia aldatzeko arriskua. 

I.3.5.d. Landaguneetako herriguneen sendotze demografikoa. 

I.3.5.e. Biztanleriaren lurralde-berroreka laguntzea. 

I.3.5.f. Lurralde-eskaintza dibertsifikatzea. 

I.3.5.g. Egungo azpiegiturak eta ekipamenduak optimizatzea. 

 

Neurri babesleak 

Babes. 1.1. Habitat eta espezien babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzea. 

Babes. 1.2. Zuhaitz-masa autoktonoak kontserbatzea. 

Babes. 2.2. Landa-paisaia eta beste paisaia baliotsu batzuk, gizakiaren esku-hartzearen 

eragina handia dutenak, babesteko jardunak. 

Babes. 2.4. Eraikuntzak egokitzeko diseinu-neurriak (formak, kromatismoa, bolumena). 

Babes. 4.2. Ezaugarri geoteknikoen araberako diseinu egoki bat, egokitzapen topografiko 

handia eginez eta segurtasun-neurri konstruktiboak hartuz. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 3.2. Bide-zortasunak eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 3.4. Lur-erauzketetako lur begetalak berreskuratzea eta aprobetxatzea. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak espezie autoktonoekin leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Uraren ziklo integralarekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak eta isurketak kudeatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.5. Dentsitate baxuko ordezko bizitegitarako 
eskaintza, landaguneetako hiriguneetara 
mugatuta. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1   X X  O    

Produktibitatea -  1    X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

N            

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

 

A.3.6. Aldaketa-eragiketak: urbanizazioaren hobekuntza eta aprobetxamendu mistoak 

eta hirugarren sektorekoak. 

Inpaktuak 

I.3.6.a. Burutza-hirietako hiri-erdiguneak birkualifikatzea. 

I.3.6.b. Lurralde-eskaintza ekonomikoaren dibertsifikazioa. 

I.3.6.c. Industria zaharkituak berritzea. 

I.3.6.d. Eskualdeko ekonomia hirugarren sektoreko bihurtzea. 

I.3.6.e. Aldaketa produktiboarekin lotutako hondakinen sorrera murriztea. 

I.3.6.f. Poluzioa murriztea 

I.3.6.g. Erdiguneen ingurumen-kalitatea hobetzea. 

I.3.6.h. Hirietako osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea. 

I.3.6.i. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.3.6.j. Ibaiertzak leheneratzea eta uholdeak jasateko arriskua murriztea. 

 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO INGURUMEN INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIO-AZTERKETA 
 

 

 223

Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.3.6. Aldaketa-eragiketak: urbanizazioaren 
hobekuntza eta aprobetxamendu mistoak 
eta hirugarren sektorekoak. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea + O       O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea +- O       O    

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

+ O       O    Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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3. Bizitegi eta ekonomia-jardueretarako lurzoruak. 

A.3.7. Ekonomia-jarduerarako eremu berriak garatzea Beasain-Zumarraga korridorean. 

Inpaktuak 

I.3.7.a. Paisaiaren artifizializazioa. 

I.3.7.b. Balio estrategiko handiko nekazaritza-lurzoruak galtzea. 

I.3.7.c. Azalerak biluztea. 

I.3.7.d. Drainadura-sarearen gaineko afektazioa. 

I.3.7.e. Isurketa poluitzaileak areagotzea. 

I.3.7.f. Hondakinen sorrera areagotzea. 

I.3.7.g. Lurzoruaren baliabideak antolatzea eskualde-mailan. 

I.3.7.h. Burutzen arteko artikulazioa erraztea. 

I.3.7.i. Enpresa eta lanpostu berrien sorrera laguntzea. 

I.3.7.j. Bizitegia-enpleguaren arteko berroreka laguntzea. 

I.3.7.k. Gaizki kokatutako enpresak lekuz aldatzen eta inguru degradatuak leheneratzen 

laguntzea. 

Neurri babesleak 

Babes. 3.1. LZPak adierazitako nekazaritza-intereseko lurzoruak babestea. 

Babes. 4.1. Garapen berrien plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea.  

Babes. 5.1. Ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

Babes. 5.3. Uraren eskaria eta hornikuntza orekatzea; horretarako baliabide hidrikoen 

arrazoizko erabilera egingo da. 

Babes. 6.1. Poluitzaileak eta hondakinak kontrolatzeok teknologia egokiak erabiltzea. 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 3.2. Bide-zortasunak eta landa-bideak leheneratzea. 

Zuz. 3.4. Lur-erauzketetako lur begetalak berreskuratzea eta aprobetxatzea. 

Zuz. 4.1. Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak landarediaz leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Uraren ziklo integralarekiko interferentziak minimizatzea. 

Zuz. 6.4. Hondakinak eta isurketak kudeatzea. 

Neurri konpentsatzaileak. 

Kon. 1.1. Neurri konpentsatzaileak, basa-bizitza kontserbatzeko eremu berriak sortzeko. 

Kon. 3.2. Ordezko lurretan lekuz aldatutako ustiapenak berriro ezartzea. 
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Kon. 3.5. Bazterreko lurrei balioa emateko aukera, jardunen ondoriozko lur-mugimenduak 

aprobetxatuz. 

Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 

 
 

 

Inpaktuen kalifikazioa 

 

A.3.7. Ekonomia-jarduerarako eremu berriak 
garatzea Beasain-Zumarraga 
korridorean. Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea N            Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -   2   X X  1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea -  1   X   O    Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea -  1   X X  O    

Biztanleria + O           
Ekonomia + O           

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O           

Asentamenduen kalitatea + O           Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

-  1    X      Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

-  1   X X  O    

 
Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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4. Ekipamenduak 

 

A.4.1. Gaur egungo ekipamendu-sistema optimizatzea, arrazionalizazio, hierarkizazio 

eta osagarritasunaren irizpideak kontuan hartuta. 

Inpaktuak 

I.4.1.a. Eskaintza hobetzea; horretarako, eskualde-mailan antolatu eta kudeatuko da. 

I.4.1.b. Kultur ondarea mantentzea. 

I.4.1.c. Gaur egungo azpiegiturak optimizatzea. 

I.4.1.d. Lurzoruaren kontsumoa moteltzea. 

I.4.1.e. Egin diren inbertsioak errentagarri egitea. 

I.4.1.f. Bizi-kalitatea hobetzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.4.1. Gaur egungo ekipamendu-sistema 
optimizatzea, arrazionalizazio, 
hierarkizazio eta osagarritasunaren 
irizpideak kontuan hartuta. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua: (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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4. Ekipamenduak 

 

A.4.2. Ekipamendu berriak burutza-hiriko erdigunean. 

Inpaktuak 

I.4.2.a. Eskualdeko zuzkidura-eskaintza zabaltzea. 

I.4.2.b. Kultur ondarea hobetzea eta balioa ematea. 

I.4.2.c. Burutzen sistemako erdiguneen integrazio formala eta funtzionala indartzea. 

I.4.2.d. Inguru zaharkituak birkualifikatzen laguntzea. 

I.4.2.e. Gaur egungo azpiegiturak optimizatzea. 

I.4.2.f. Oinezkoen iresgarritasuna laguntzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.4.2. Ekipamendu berriak burutza-hiriko 
erdigunean. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea +            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

+ O       O    

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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4. Ekipamenduak 

 

A.4.3. Hiri inguruko parkeak sortzea Legazpi, Zumarraga eta Urretxun. 

Inpaktuak 

I.4.3.a.  Egungo ondareari balioa ematen ahalbidetzea. 

I.4.3.b.  Nekazaritzako ekoizpen-lurzoruak betetzea. 

I.4.3.c.  Higadura areagotzea gerta daiteke. 

I.4.3.d.  Azaleko drainadura-sarea aldatzea. 

I.4.3.e.  Bizi-kalitatea hobetzea eta biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.4.3.f.  Hiri-asentamenduen eta ingurune naturalaren arteko erlazioa hobetzea. 

 

Neurri babesleak 

 

Babes. 1.1. Habitat eta espezien babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzea. 

Babes. 1.2.  Zuhaitz-masa autoktonoak kontserbatzea. 

Babes. 3.1.  Edukiera agrologiko handiko lurzoruak babestea. 

Babes. 4.1.  Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea eta kontserbatzea. 

Babes. 5.1.  Akuiferoen birkargak eta lurzoruaren maila freatikoaren mantentzea zaintzea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 2.4.  Paisaiaren integraziorako arauak. 

Zuz. 4.1.  Lur-mugimenduak minimizatzea. 

Zuz. 5.1.  Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.4.3. Hiri inguruko parkeak sortzea Legazpi, 
Zumarraga eta Urretxun. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea -  1   X X   1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia N            

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

+ O       O    

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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4. Ekipamenduak 

 

A.4.4. Lurraldeko sarguneetara lotutako ekipamenduak. 

Inpaktuak 

I.4.4.a. Kultur ondarea mantentzen eta balioa ematen ahalbidetzea. 

I.4.4.b. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.4.4.c. Garapen-dinamika berriak sortzea. 

I.4.4.d. Guneak kokatzen diren lekuan bertan birkualifikatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.4.4. Lurraldeko sarguneetara lotutako 
ekipamenduak. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
N 

           

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

N             

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak N            

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala N            

Produktibitatea N            Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

N            

Azaleko drainadura N            

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia +      O  O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea + O       O    Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak
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4. Ekipamenduak 
 

A.4.5. Aisialdi eta atsedenerako eremuen sistema. 

Inpaktuak 

I.4.5.a. Intereseko eta/edo babestutako habitat naturalak eragiteko arriskua. 

I.4.5.b. Inguruko landare-erkidegoak eragiteko arriskua. 

I.4.5.c. Kultur ondarea hobetzea eta balioa ematea. 

I.4.5.d. Sarbide-azpiegiturek paisaia eragitea. 

I.4.5.e. Ekoizpen-lurrak galtzea. 

I.4.5.f. Basoetan uholdeak egoteko arriskua areagotzea. 

I.4.5.g. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.4.5.h. Baliabide-iturri berriak sortzea. 

I.4.5.i. Nekazaritza-jarduera mantentzea. 

 

Neurri babesleak 

Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren inguruei dagozkien NBAPetan ezarritakoak. 

Babes. 1.3. Azaleko ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

Babes. 3.1. Edukiera agrologiko handiko lurzoruak babestea. 

Babes. 4.1. Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea eta kontserbatzea. 

Babes. 5.1. Akuiferoen birkargak eta lurzoruaren maila freatikoaren mantentzea zaintzea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 1.1. Intereseko habitat eta ibai-ibilguetan egiten diren aldaketak minimizatzea. 

Zuz. 2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurriak. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak landarediaz leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

 

A.4.5. Aisialdi eta atsedenerako eremuen 
sistema. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
+- 

  
1 

   
X 

   
O 

   

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-  1   X   O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak -  1   X   O    

Kultur ondarea + O           Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -  1       1   Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X   O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

N            

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak 
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4. Ekipamenduak 

 

A.4.6. Ingurumen-ibilbideen sarea. 

Inpaktuak 

I.4.6.a. Intereseko eta/edo babestutako habitat naturalak eragiteko arriskua. 

I.4.6.b. Inguruko erkidegoak eragiteko arriskua. 

I.4.6.c. Kultur ondarea mantentzen laguntzea. 

I.4.6.d. Ekoizpen-lurren gaineko afektazioa gerta daiteke. 

I.4.6.e. Drainadura-sarea aldatzea. 

I.4.6.f. Biztanleria mantentzen laguntzea. 

I.4.6.g. Hiriguneen eta landaguneen arteko erlazioa hobetzea. 

I.4.6.h. Mugikortasun-sare alternatibo baten oinarri izatea. 

I.4.6.i. Biztanleen bizi-kalitatea hobetzea. 

I.4.6.j. Zirkulazio-istripuak gertatzeko arriskua murriztea. 
 
Neurri babesleak 

Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren inguruei dagozkien NBAPetan ezarritakoak. 

Babes. 1.3. Azaleko ubideak babesteko eremuak kontserbatzea. 

Babes. 3.1. Edukiera agrologiko handiko lurzoruak babestea. 

Babes. 4.1. Lurzoruen erabileren plangintzan higaduraren baldintzatzailea kontuan hartzea. 

Landare-estaldura babestea. 

Babes. 5.1. Akuiferoen birkargak eta lurzoruaren maila freatikoaren mantentzea zaintzea. 

 

Neurri zuzentzaileak 

Zuz. 1.1. Intereseko habitat eta ibai-ibilguetan egiten diren aldaketak minimizatzea. 

Zuz. 2.1. Azpiegitura linealak integratzeko neurriak. 

Zuz. 4.2. Ezpondak eta lur-erauzketak espezie autoktonoekin leheneratzea. 

Zuz. 5.1. Ur-ziklo, ur-fluxu, drainadura, eta abarrekiko interferentziak minimizatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 
 

 

 

Inpaktuen kalifikazioa 
 

 

A.4.6. Ingurumen-ibilbideen sarea. 

Hasierakoa Neurriak Amaierakoa 

 

Ingurumen-faktorea 

 

Adierazlea 

 

Zeinua

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

 

Babes.

 

Zuz. 

 

Kon. 

 

Bat. 

 

Neurr.

 

Zorr. 

 

Krit. 

Ingurumenaren 
ikuspegitik urrakorrak 
diren inguruak 

Naturgune babestuak, 
Natura 2000 Sarea eta 
Interes naturaleko 
eremuak 

 
 . 

 
- 

  
1 

   
X 

   
O 

   

Habitat naturalak eta 
basa-erkidegoak 

-  1   X   O     

Baliabide 
naturalistikoak 

 

Ekosistema bereziak -  1   X   O    

Kultur ondarea + O       O    Baliabide estetiko-
kulturalak edo 
paisajistikoak Paisaia naturala -  1    X  O    

Produktibitatea -  1   X X  O    Nekazaritza, arrantza 
eta basoko baliabideak 

 
Arrazoizko ustiapena N            

Higaduraren aurrean 
urrakorrak diren inguruak 

-  1   X X  O    

Azaleko drainadura -  1   X X  O    

 

Geologia eta baliabide 
hidrikoak 

 Lur azpiko akuiferoen 
urrakortasun handia 

N            

Ingurumen-kalitatea N            Poluzioa eta 
hondakinak 

 
Hondakinak sortzea N            

Biztanleria + O       O    
Ekonomia + O       O    

 

Ingurune 
sozioekonomikoa 

 Osasuna eta bizi-
kalitatea 

+ O       O    

Asentamenduen kalitatea N            Giza habitata 

 Ingurune naturalarekiko 
erlazioa 

N            

Uholdeak jasateko 
arriskua 

N            Arrisku eratorriak 

Istripuak gertatzeko 
arriskua 

-  1   X X  O    

 

Oharra:  Zeinua (+) Positiboa, (N) Nulua, (-) Negatiboa 

 Inpaktuen kalifikazioa: (0) Bateragarria, (1) Neurritsua, (2) Zorrotza, (3) Kritikoa. 

 Neurriak: Babesleak, Zuzentzaileak, Konpentsatzaileak
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5. Plangintzak bat etortzea 
 

Inpaktuak 

I.5.a. Lurzoru eta azpiegituren arrazoizko antolamendua ahalbidetzea. 

I.5.b. Lurraldearen kudeaketa erraztea. 

I.5.c. Erakundeen arteko lankidetza laguntzea. 

I.5.d. Iraunkortasunarekin lotutako helburuak lortzen laguntzea. 

 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO INGURUMEN INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIO-AZTERKETA 
 

 

 239

ANTZEMANDAKO INPAKTUEN LABURPENA ETA BALORAZIO OROKORRA.  

(Ikusi 06.2 planoa) 

 
Egindako azterketaren laburpen gisa honako ondorio hauek azpimarra daitezke: 

 

• Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren eremuen gaineko afektazioak. 

LZPak aurkezten dituen ekintzek ez dituzte eragiten inguru babestuak eta/edo 

ingurumenaren ikuspegitik kalteberak direnak (eremu funtzionaleko naturgune 

babestuak, Natura 2000 sarea, interes naturalistikoko eremuak, intereseko beste leku 

batzuk), ez bada atsedenerako eremu gisa erabiltzeko (eta alderdi hori kasuan kasuko 

antolamendu-planetan dago araututa). Haatik, A3.4 proposamenean, lurzoru-ondare 

publikoa sortzeko lurzorua mugatu eta erreserbatzeko proposamena egiten duenean, 

barne hartutako esparru bat mugakidea da Oria Garaiko GKLren barruan dagoen 

Agauntza ibaiarekin. 

 

• Baliabide naturalistikoen galera, ekosistema, habitat eta espezie baliotsuen 

gaineko afektazioen, zuzenen zein zeharkakoen, edo aldaketen eraginez. 

Eremu funtzionaleko ekosistema bereziak babestu, hobetu eta/edo leheneratu 

beharreko eremuen barruan daude sailkatuta, eta, aurreko kasuan bezala, ez daude 

LZPan proposatutako ekintzen eraginpean. Zentzu horretan, eta dokumentu honetan 

adierazitakoa kontuan hartuta, gauza bera esan daiteke habitat faunistiko eta interes 

zientifiko handieneko flora hazten den erkidego botanikoei buruz, bai eta kultur 

ondareari buruz ere. 

Hala eta guztiz ere, 5.2.2 epigrafean aipatutako inpaktuak gertatzen dira, eta 

ondorengo lerroetan iruzkin txiki bat egin da horren gainean: 

 

Landaredia desagerraraztea. 

 

Lurzoru-ondare publikoa sortzeko esparruak mugatu eta erreserbatzearekin (A3.4) 

eta ekonomia-jardueretarako eskualde-mailako lurzoruekin (A3.7) lotutako esku 

hartzeko proposamenak garatzeko eremuak, nekazaritza eta abeltzaintzako bazka-

inguru eta larreetan daude kokatuta oro har. Inguru horietan erriberako landaredia-

lerrokadurak aipatu behar dira intereseko landaredia gisa. Muga dira batzuetan, eta 

eremuen barruan daude beste batzuetan. Bestalde, kontuan hartu behar da, ibai-
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bideak mugatutako eremu asko urez betetzeko arriskua dagoela, Urpean geratzeko 

arriskua duten eremuen maparen arabera. Horrenbestez, hasieran aipatutako ibai-

bideetara lotuta proposatzen diren konponbide hidraulikoek erriberako landaredia 

eragitea gerta daiteke.  

 

Inpaktuaren eragina ibaiertzei ematen zaien tratamenduaren araberakoa izango da, 

nahiz eta, ezin dugun ahaztu, haltzadi kantabrikoa Interes komunitarioko habitat gisa 

sailkatuta dagoela abenduaren 7ko 1997/95 EDren I. eranskinean.  

 

Santa Lutzik Alegiko eremutik igarotzean betetzen duen bidearekiko elkarzut doan 

errekastoko haltzadiak gaur egun duen egoera ona da, nahiz eta ez den Ibaiertzak 

antolatzeko LAPean agertzen. 

 

IIBE azterketan hainbat neurri aipatu dira erriberako landaredia-masak eta ibai-bideak 

babesteko eta urpean geratzeko arriskuari aurre egiteko. 

 

Espezie faunistikoen desagertze zuzena. 

 

Garapen berriko eremuak kalifikatzeko proposamenak burutzean, eta eremuak 

betetzean, espezie faunistiko arrunt batzuk zuzenean desagertuko dira (funtsean 

mugitzeko gaitasun gutxien dutenak, besteak beste anfibioak, narrastiak, eta abar). 

 

Habitat faunistikoen azalera gutxitzea. 

 

Epigrafearen hasieran aipatu dena gogora ekarriz, LZParen proposamenek ez dute 

eragin negatiborik azterketan Interes bereziko edo intereseko eremutzat jotako 

habitaten gainean; garapen berrietarako proposamen askok nekazaritza- eta 

abeltzaintza-lurzoruak erabiltzen dituzte. Ildo horretan, kontuan hartu behar da 

lurzoru horiek toki-mailako interes faunistikoko lurzorutzat sailkatzeko aukera, izan 

ere, azpimarratzekoa da hirigintza-garapen, baso-sail, eta abarren ondorioz, 

nabarmenki atzean eta kaltetuta geratu direla. 

 

Landazabalak babesteko helburuarekin, eta udal-plangintzei begira, IIBEak erabilerak 

arautzeko beharra azpimarratzen du, LAAetako, LZP honetako eta Nekazaritza eta 
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Basorako LZPko irizpideak kontuan hartuta noski, hartara, ekosistemak eta 

nekazaritza-paisaiak babesteko eta horien isolamendua eta zatitzea eragiten duten 

prozesuak kontrolatzeko. 

 

Zatiketa ekologikoa areagotzea 

 

Hirigintza-garapenak dagoeneko osatuta dauden hiriguneen ondoan eta topografikoki 

abantailatsuen diren inguruneen ondoan kokatzeko joera dago, bertan dauden 

azpiegiturak aprobetxatzeko. Ondorioz, faunari gainditzen oso zailak diren oztopoak 

jartzen zaizkio zenbait kasutan. Hori dela eta, hiriguneen artean etenak sortzea edo 

egotea komeni dela azpimarratu behar da. 

 

Santa Lutziaren eta bere jarraipena den Estandaren kasuan, LZP dokumentuak ideia 

bikoitz bat hartzen du abiapuntutzat: lehendik aurreikusitako jardunen ondoriozko 

inpaktu garrantzitsuak dituzten eremuetara bideratu behar dira garapenak eta, gainera, 

lurralde-mailako helburuak bete behar dira. Horrela, aipatutako haranaren betetze 

esanguratsua egin behar dela azpimarratzen du, betiere Beasain eta Ormaiztegiren 

artean (Beasaingo Salbatore auzotik aurrera) eta Ezkioko azpiestazio elektrikoaren eta 

bertako Urizahar baserriaren artean hiri-etenak utziz. 

 

Aipatutako lehen eremua kalifikatu ondoren, azken urteetan egindako hirigintza-

plangintzaren ondorioz, baliteke neurri handi batean aipatutako hiri-etenen 

funtzionaltasuna mugatuta geratzea, nahiz eta LZParen araudiaren arabera (6.4 

artikuluko 4. puntua), garapen gabeko korridoreek udal-plangintzak jada kalifikatutako 

esparruak eragiten badituzte, eta dagokien indarraldian garatzen ez badira, LZPak 

aurreikusitako hiri-etenen alde egingo da. 

 

Edozein modutan, orokorrean, bide- eta trenbide-azpiegituren garapenen eta hiri-

jarraikortasunen ondorioz, haranen barrualdea iragazgaitz ari da bihurtzen eta, horrekin 

batera, faunaren igarobide gisa baliogabe ari dira geratzen. Hori guztia kontuan hartuta, 

dokumentu honetan komenigarritzat jo da kasu honetan, eta beste batzuetan, ibaien 

arteko muinoak eta erdi-mendiko inguruak erabiltzea korridore gisa. Xede horrekin, 

aipatutako esparruetan lurzoru-ondare publikoa sortzea komeni da halaber. 
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Ondare publiko horri esker, kontserbatzeko eta habitat naturalak zabaltzeko espazioak 

sortuko dira eta lurralde-iragazkortasuna eta konektibitate ekologikoa ziurtatuko dira. 

 

Aipatutako neurria bateragarria da LZPan baso autoktonoaren azalera areagotzeko eta 

baso-masak eta nekazaritza-errutinak antolatu eta babesteko proposatutako neurriekin, 

betiere flora, fauna eta landaredia kontserbatzeko irizpideak, eta abar kontuan hartuta.. 

 

Horrez gain, eta esandakoaren ildotik, ingurune fisikoko ekintza positiboko neurrien 

artean, baso naturalak kontserbatzeko eta berreskuratzeko plan bat eta eremu 

funtzionaleko korridore ekologikoak mugatzeko eta diseinatzeko plan bat lantzea 

aurreikusi da. 

 

• Baliabide estetiko-kulturalen gaineko afektazioak. 

 

LZParen dokumentuan kultur ondarea babesteko orduan eragin positiboa duten 

hainbat proposamen egiten dira, hain zuzen ere: 

 
- Ingurune fisikoko ekintza positiboko neurrien artean, eremu funtzionaleko 

ondarea kontserbatzeko eta integratzeko plan bat lantzea aurreikusi da LZPa 

garatzeko. Ildo horretan, LZPan ondare zientifiko-kulturala babesteko eta 

naturako elementu bereziak babesteko plan bat idazteko proposatzen da. 

- Eremu funtzionaleko interes zientifiko-kulturaleko leku nagusien inguruan babes-

perimetroak eta jarduera-erregimena adieraztea eta mugatzea. 

- Ordizia, Urretxu eta Segurako hirigune historikoak birgaitzea. 

- Gehien garatu diren hiriguneen erdiguneak oro har eragiten dituzten babesteko 

eta birgaitzeko eragiketak. 

 
Paisaiari helduta, honako alderdi hauek azpimarratzea komeni da: 

 
- LZPak egindako proposamenen artean, azpimarratzekoa da, paisaiaren 

kalitatearen ikuspegitik, 20 ha inguruko azalera betetzen duten bi 

landazabaletan, Alegiko udalerrian bat eta Ezkio-Itsasoko trenbide-sare berriaren 

inguruan bestea, ekonomia-jardueretarako eremuak jartzean eragingo den 

inpaktu bisual handia. Inpaktuak izango duen azken eragina zehaztea zaila da, 

baina, kontuan hartu behar da, aurreikusi diren azpiegitura garrantzitsuak burutu 
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ondoren korridoreak izango duen aldaketa orokorrari esker, eta LZPak aipatutako 

esparrurako egindako proposamenak garatzean, hasierako inpaktua arindu ahal 

izango dela, neurri handi batean. 

- Bizitegitarako hiri-garapeneko esku-hartzeak hirigune eta erdiguneen ondoan 

egingo dira, hortaz, inpaktuaren eragina arinagoa eta jasangarriagoa izango dela 

esan daiteke, hasiera batean. 

- Ingurune fisikoko ekintza positiboko neurrien artean, bestalde, landa-paisaia 

babesteko eta jasaten duten giza esku-hartzea dela eta babestu beharreko 

paisaia baliotsuak kontserbatzeko proposatu diren jardunak azpimarra daitezke. 

 

• Baliabide berriztagarri eta ez-berriztagarrien gaineko afektazioak. 

 

 Produktibitate ekologikoa eta nekazaritzakoa galtzea 

 

LZPak bizitegi, ekonomia-jarduera, ekipamendu eta azpiegiturekin lotuta egiten dituen 

proposamenak garatzeko, nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala eta basoen 

kategoriako lurzoru naturalak kontsumituko dira. 

 
Goierriko eremu funtzionalean baso-lurzoruak dira nagusi. Nekazaritza eta 

abeltzaintzako lurzoruak eta landazabala dira bigarren eta, azken horien artean, balio 

agrologiko handiko eremuei dagokio proportzio baxuena. Azken kategoria horretan 

sailkatutako lurzoruak nekazaritza-intereseko lurzoruak dira. Bere kokapena dela eta, 

eskuarki bailaren barrualdean egoten dira, asentamendu garrantzitsuenak 

(bizitegitarakoak zein produktiboak) dauden lekuetan, bertan garatzen dira bide-sare 

eta zerbitzu-sare nagusiak eta betetzerik handiena jasaten duten lurzoruak nekazaritza-

intereseko eremuetan daudenak dira. 

 

Zentzu horretan, ezin dugu ahaztu LZPak proposatutako garapen berriko zenbait 

ekintzek (ekonomia-jardueretarako lurzoru berriak Beasain-Zumarraga korridorean eta 

Lazkao, Ormaiztegi eta Idiazabal udalerrietan lurzoru-ondare publikoa sortzeko 

lurzoruak mugatzea), inpaktuak eragiten dituztela balio agrologiko handiko nekazaritza-

lurzoruen gainean, baina funtsezkoa eta balio estrategiko handikoa da lurzoru horiek 

betetzea (batez ere, korridorearen kasuan), gizarte-izaera eta ekonomia-izaera duten 

beste helburu batzuk lortzeko, eta kasuan kasuko epigrafeetan aipatutako hiri-

egituratzea egitea. Kasu honetan, LZPak neurri konpentsatzaileak hartzeko 
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proposamena egiten du, aipatutako betetzearen ondorioak arintzeko helburuarekin. 

 

Eremu funtzionalak duen egoera, eskuarki, kezkatzeko modukoa ez bada ere, 

azpimarratzekoa da aipatutako korridoreko nekazaritza-intereseko lurzoruen egoera.  

 

Hainbat baliabide. 

 
Ura eta energia bezalako beste baliabide batzuei dagokienez, zera azpimarratu behar 

da: garapen berriek, industriakoek zein bizitegitarakoek, aipatutako baliabideen 

kontsumoa areagotuko dutela aurreikus badaiteke ere, oso zaila da inpaktuak 

baloratzea, batez ere uraren kasuan, izan ere, biztanleriaren ugaritzeak eragina du 

(hasiera batean ez da biztanleriaren ugaritzea aurreikusi), eta eragina dute, halaber, 

ezarriko diren enpresen tipologiak eta aipatutako baliabideen kontsumoa murriztera 

zuzendutako politikek eta programek, gero eta kontzientziatuago gaudelako zentzu 

horretan. 
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• Afektazio geologikoak eta hidrikoak. 

 
Azaleko drainadura-sareari dagokionez, LZPak azpiegitura eta hiri-garapeneko 

jardunak eta gaur egun urez betetzeko arrisku handia duten esparruetarako jardunak 

proposatzen ditu, eta jardun horiek azaleko drainadura-sarea eragitea gerta daiteke. 

Bestalde, LZPak azpiegiturak garatzeko aurreikusitako ekintza horiek eta beste batzuk 

higadura-arriskua duten eremuak eragiten dituzte. 

IIBE azterketak afektazioak minimizatzeko neurriak aurreikusten ditu bi kasuetan. 

 
Lur azpiko akuiferoei dagokienez, ez da espero LZPan aurreikusitako proposamenen 

ondoriozko afektazio azpimarragarririk egotea. 

 

• Poluzioa eta hondakinak. 

 

Ingurumen-kalitatea. 

 
Azaleko uraren kalitatea jasaten ari den murrizketari dagokionez, LZPak hainbat jardun 

barne hartu ditu, eta baliteke ibai-bideen uren kalitatea eragitea jardun horien ondorioz: 

lur-mugimenduak mugakide diren esparruetan, ibaiaren zatiak agerian uzteko lanak 

zenbait zatitan, eta abar. Gerta daitezkeen afektazioak minimizatzeko helburuarekin, 

IIBE azterketa honek derrigorrezkotzat jotzen du aipatutako afektazioa ekiditeko 

beharrezko neurriak hartzea, egokitzat jotzen den guztietan. 

 

Hondakinak. 

 
EAEko ingurumen-adierazleen arabera, hiri-hondakinen sorrera murriztu egingo da oro 

har eta areagotu egingo da berreskuratzea-birziklapena, isurketak gutxituz halaber. 

 
LZParen dokumentuan, datozen hamasei urteetan etxebizitza kopuru garrantzitsu bat 

eraikitzea eta ekonomia-jardueretarako eremuak prestatzea aurreikusi da. Uraren eta 

energiaren kasuan esan den moduan, oso zaila da hondakinen sorrera areagotzean 

izango den inpaktuaren eragina zehazki ezagutzea, izan ere, administrazioak 

abiarazten dituen sentsibilizazio-politiken eta horiek duten eraginaren arabera, emaitza 

desberdinak lortuko dira. 

 

Bestalde, zalantzarik gabe aipatutako industria eta bizitegitarako ekimenei dagozkien 



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO INGURUMEN INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIO-AZTERKETA 
 

 

 246

obra-faseetan hondakinen sorrera areagotu egingo da, batez ere lurrak egokitzeko lur-

mugimenduen ondorioz sortutakoak; gaur egun ezinezkoa da kopuru zehatz bat 

ematea. 

• Giza osasunaren gaineko eragina. 

 

Ingurumen-kalitatea (osasuna) gehien eragiten duten agenteak poluzio atmosferikoa 

eta zarata dira. 

 

Zaratari dagokionez, azterketa eta analisiaren fasean aipatu den moduan, eremu 

funtzionaleko zaraten mapa eguneraturik ez dagoenez, ia ezinezkoa da 

proposatutako garapen-esparru berriek jasango dituzten zarata-mailak baloratzea. 

 

Poluzio atmosferikoaren areagotzeari helduta, zarataren kasuan esandakoa errepika 

daiteke, alegia, azterketa eta analisiaren fasean jada baieztatu zen oso zaila zela 

zehazki baloratzea. Eta inpaktuari dagokionez, lehenago esandakoa gogora ekarri 

behar dugu berriro ere, izan ere, aipatutako analisiak adierazten zuenaren arabera, 

inpaktuaren eragina foku poluitzaileen emisio-mailen mende dago (hain zuzen, eremu 

funtzionalean ibilgailuen trafikoa gehiegi haziko ez dela esan daiteke eta industria-

iturrien hazkundea aurreikustea oso zaila dela, batez ere zerbitzuen sektoreak gora 

egingo duela, industria-sektorearen kaltetan, baieztatzen bada), eta atmosferak 

poluzioa sakabanatzeko duen gaitasunaren mende ere bai.  

 

• Giza habitataren kalitatearen gaineko eragina. 

 

LZPan asentamenduen kalitatearekin lotuta egin diren hainbat proposamen 

erakusten dira jarraian: 

- Beasain-Ordizia-Lazkao ardatzaren hiri-eraldaketa eta -leheneratzea egiteko 

eragiketa. 

- Hiri-inguru zaharkituak eraldatzeko eta leheneratzeko hainbat eragiketa. 

- Hirigune eta ibaiertzen birkualifikazio orokorra. 

- Bide jakin batzuk hiri-zentraltasuneko ardatz edo hiri arteko artikulazio-ardatz 

bihurtzea. 

- Zirkulazio ez-motordunerako bideak sortzea. 
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- Garraio publikoa hobetzeko eta indartzeko proposamenak eta Beasain eta 

Zumarragako geltokiak garraioa antolatzeko zentro bihurtzea. 

- Eragiketa orokorrak, gaur egungo ekipamendu-sistema zabaltzeko, indartzeko, 

hobetzeko eta biziberritzeko, arrazionaltasun eta osagarritasunaren irizpideak 

jarraituz. 

- Asentamendu berriak burutza-hiriko erdigunean. (udalaz gaineko eta eremu 

funtzionalaren mailako kultur zentroa, merkataritza-ekipamendua eta 

merkataritza-biziberritzeko plana, zerbitzu zibiko-administratiboen ekipamendua 

barruti judizial berrirako, hezkuntza-zuzkidurako esparru baten erreserba 

Goierriko Lanbide Eskola inguruan, eta abar). 

- Hiri inguruko parkeen zuzkidurak. 

- Lurraldeko sarguneetara lotutako ekipamenduak. 

- Eskualde-mailako aisialdiko eremuak (Oiangu-Lazkaomendi eta Brinkola-

Telleriarte). 

- Plangintzak bateragarri egiteko proposamenak. 

 

Asentamenduen kalitatearen gaineko eragina oso positibotzat jo da. 

 

• Arrisku eratorriak. 

 

Urpean geratzeko arriskuarekin lotutako inpaktu bat identifikatu da. LZPan barne 

hartutako jardun-proposamen batzuk kokatzen diren inguruetan lurrak urpean 

geratzeko ia arriskurik ez dagoela esan daiteke, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak 

Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak aurkeztutako urpean geratzeko arriskua 

duten eremuen maparen arabera. 

 

Horrelako esparruak, ur-lasterraren abiadura moteldu, ura ibaian behera iristeko 

denbora luzatu eta higadura-indarra eta indar suntsitzailea gutxitzen duten esparruak 

direla kontuan hartuta, soluzio hidrauliko egokiak bilatzen dira eta urpean geratzeko 

arriskuaren erregimena eragiten da ondorioz. Gaur egun antolamendua eta kasu 

bakoitzean ezarriko den konponbide mota ezagutzen ez direla kontuan hartuta, 

ezinezkoa da inpaktuak izango duen eragina baloratzea. 
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• Mugaz haraindiko eraginak. 

 
Goierriko eremu funtzionalak Gipuzkoako lurralde historikoan duen kokapena 

kontuan hartuta, eta eta kontuan hartuta mugaz haraindiko eraginak ekar dezakeen 

inpaktu bakarra poluzio atmosferikoarekin erlazionatuta dagoela, ez da mugaz 

haraindiko eraginik aurreikusi planeko jardunen ondorioz. 

 

• Prozesuaren balorazio orokorra. 

 
 Ingurumen-inpaktua definitzeko zailtasun eta zalantzen deskribapena. 

 

Lehenago esandakoa gogora ekarriz, Goierriko eremu funtzionaleko LZPan hainbat 

jardun-proposamen barne hartu dira, nahiz eta, aipatutako dokumentuaren izaera eta 

maila kontuan hartuta, ez da zehazten proposamen horiek nola garatu. Izan ere, 

proposamen horiek garatzeko dokumentu zehatzagoak eta eskala txikiagokoak erabili 

beharko dira gero eta gehiago, hala nola plangintza orokorra, zatikoa, urbanizazio-

proiektuak, eta abar. 

 

Proposamenak nola garatuko diren ezagutzea, beraz, funtsezkoa da inpaktuak 

baloratu nahi badira; gainera, inpaktuen eragina aldatu egingo da proposamenak 

garatzeko moduaren arabera. Ondorioz, egindako inpaktuen balorazioa “hurbilketa” 

gisa ulertu behar da (5.2.2 epigrafean esan den moduan), eta ezinbestekoa izango 

da gehiago zehaztea eta alderatzea, prozesuak aurrera egin ahala. 

 

Horrela beraz, honako inpaktu hauek barne hartu dira funtsean: 

 
- Azaleko drainadura-sarea aldatzea eta jabari publiko hidraulikoa betetzea. 

- Ibai-bideen ertzetan landaredia desagertzea. 

- Poluzio atmosferikoa, akustikoa eta hondakinak sortzea. 

- Energia eta ura kontsumitzea. 

- Urpean geratzeko arriskuaren erregimena aldatzea. 
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Inpaktuen karakterizazioa eta kalifikazioa. 

 

Proposatutako esku hartzeko irizpide, helburu eta estrategia askoren ondorioz, LZPak 

proposatutako ekintzetatik ondorioztatutako inpaktu ugarik eragin positiboa egiten duten 

ingurune naturalean edo hiri-ingurunean. Eta hori begi bistan geratzen da lurzoru ez-

urbanizagarriaren kategorizazioan zein egungo ehunak eraldatu eta leheneratu eta, 

horrela, hobetu eta balioa emateko ekintzetan. 

 

Inpaktu negatiboak bat datoz, eskuarki, bizitegi, zuzkidura edo ekonomia-

jardueretarako azpiegitura edo garapenetarako jardunak xede dituzten 

proposamenekin. 

Ekintza horietatik gehienek, edozein modutan garatuko zirenak (behar bada arloka eta 

koordinazio eta sinergiarik gabe, lurralde-antolamendu edo hirigintzako beste tresna 

batzuk erabiliz), inpaktuak eragiten dituzte. Normalean inpaktu neurritsuak izaten dira 

edo, neurri zuzentzaile egokiak aplikatu ondoren bateragarri edo neurritsu bihurtzen 

dira, eta paisaia naturala, tokiko fauna eta nekazaritza-lurzoruak eragiten dituzte eta, 

batzuetan, baliabide hidrikoak. 

 

Eragina dela eta esanguratsutzat baloratutako inpaktuen artean daude zatiketa 

ekologikoa areagotzea eta balio estrategiko handiko lurzoruak galtzea. Eta biak 

batera gertatzen dira Alegiko eremu funtzionaleko ekonomia-jardueretarako eremuan. 

 

Eremu horren betetzeak eragindako afektazioa arintze arren, IIBEtik, eremuan bertan 

ezartzeko neurri prebentibo eta zuzentzaile batzuez gain, korridore naturalen 

funtzionaltasuna hobetzera zuzendutako neurriak proposatzen dira, eta balio 

agrologiko handiko lurzoruen babesa ahalbidetuko duten politikak sustatzeko 

proposamena egiten da. 

 

Bigarrenik, proposamenen zehaztasun faltagatik edo aurreikusteko edo kalkulatzeko 

zailak diren beste faktore batzuen mende dauden inpaktuak direlako, behar den 

bezala baloratu ahal izan ez diren inpaktuak, aurreko atalean aipatutakoak, kontuan 

hartu behar direla azpimarratzen da, bai eta inpaktuak sortzen dituzten jardueren 

jarraipena egin behar dela ere. Xede horretarako, eta inpaktu horiek ekidite arren, 

hainbat neurri barne hartu dira 6.3.1. atalean.  



GOIERRIKO EREMU FUNTZIONALEKO INGURUMEN INPAKTUAREN BATERAKO EBALUAZIO-AZTERKETA 
 

 

 250

 

• Amaitzeko, zera azpimarratu behar da: LZPan aurreikusitako jarduerek ez dute, hasiera 

batean, inpaktu kritikorik eragiten. 

 

Aurkeztutako analisia eta iruzkindutako ondorioak LZPko garapen-plan eta -proiektuen 

IIBE edo IIEarekin alderatu behar dira. 




