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1. AURREKARIAK 

Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (LPP) otsailaren 21eko 
32/2006 Dekretuaren bitartez onartu zen behin betiko.  

Europako Kontseiluak 2000. urtean onartu zuen Paisaiaren Europako Hitzarmenak lurralde- eta 
hirigintza-plangintzan paisaiaren aldagaia sartzea sustatzen du, pertsonen bizi-kalitatea hobetzen 
duen faktore gisa.  

Eusko Jaurlaritza, 2009. urtean, Paisaiaren Europako Hitzarmenari atxiki zitzaion, eta, 2014. urtean, 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari 
buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretua onartu zuen. Dekretu horretan paisaia integratzeko eta 
lurraldearen antolamenduangai espezifiko gisa garatzeko tresnak ezarri zituen, Europako Kontseiluak 
2000. urtean onartutako Paisaiaren Europako Hitzarmenean aldarrikatutakoarekin bat.  

Dekretu horrek hainbat tresna arautzen ditu, besteak beste paisaiaren katalogoak. Katalogo horiek 
dokumentu deskribatzaile eta prospektiboak dira eta dagozkien eremu funtzionalak oso-osorik barne 
hartzen dituzte. Eta katalogo horietatik ateratzen dira paisaiaren kalitate-helburuak, paisaia-
unitateak, paisaia-interes bereziko eremuak eta paisaiaren zehaztapenak. Zehazki, paisaiaren 
zehaztapenak gomendio izaera duten antolaketa-arauak dira eta helburu hau dute: paisaiaren 
kalitate-helburuak lortzea eta dagokien LPPn sartzea.  

Lurralde-antolamenduaren eskuduntza duen Eusko Jaurlaritzako Sailaren ekimenez eremu 
funtzionaleko paisaiaren katalogoa egin ondoren1, eremu funtzional horretan paisaia babestu, 
kudeatu eta antolatzeko zehaztapenak ezartzen dira eta paisaiaren alderdi espezifikoa LPPn sartzen 
da, titulu berri batean, epigrafe honekin: “Paisaiaren zehaztapenak”.  

1LKS Ingenieria S. Koop eta Gironako Unibertsitatea. 2012. Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogoaEusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. 

1 
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2. SARRERA 

“Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa, paisaiaren 
babesari, kudeaketari eta antolamenduari buruzkoa” agiria ingurumen-ebaluazio estrategiko 
sinplifikatua egiteko prozesuan dago (ikusi 9. atala, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua 
egiteko arrazoiak). 

Ingurumen-dokumentu estrategikoa, Ekolur Ingurumen Aholkularitzak 2016ko irailean idatzia, 
abenduaren 9ko 21/2013 Legeko 29. artikuluan ezarritakoari jarraikiz egin da. Dokumentu honek 
balio izan zuen, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua hasteko eskariarekin eta“Zarautz-
Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa, paisaiaren babesari, 
kudeaketari eta antolamenduari buruzkoa” agiriarekin batera, ingurumen-ebaluazio estrategiko 
sinplifikatua hastea eskatzeko. 

2017ko otsailean, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hirigintzaren Zuzendaritzak osatu egin 
zuen ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura hasteko eskaera. 

2017ko ekainaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioak ebazpen bidez paisaiaren 
zehaztapenen inguruko Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) Lurralde Plan Partzialaren Bigarren 
Aldaketaren ingurumen-txosten estrategikoa formulatu zuen. Txosten honek, aipatu aldaketaren 
ondorioz ingurumenaren gaineko eragin adierazgarririk ez dela aurreikusten ondorioztatzen du eta 
ingurumen-dokumentu estrategikoarekin bat, planaren garapenerako dokumentuetan aintzat hartu 
beharreko neurri batzuk gehitzen ditu, ingurumen-balioei eraginak ekiditeko. 

Dokumentu hau ingurumen-dokumentu estrategikoaren Testu Bateratua da eta 2016ko irailean 
idatzitako testuari, ingurumen-txosten estrategikoan proposaturiko neurriak (ikusi 11. atala) gehitu 
zaizkio, baita Ingurumn Plangintzako Zuzendaritzaren 2017ko ekainaren 9ko ebazpena 3. eranskin 
bezala ere. 

Dokumentu hau Ekolur Ingurumen Aholkularitzako taldeak idatzi du. Hona hemen taldeko kideak: 
Pedro Areta Morondo (Biologia Zientzietan lizentziaduna), Ángela Oscoz Prim (Farmazian 
lizentziaduna eta Ingurumen-inpaktuak ebaluatzeko eta zuzentzeko masterra) eta Ana Felipe Díaz 
(Ingurumen Zientzietan lizentziaduna, Nekazaritzako ingeniari teknikoa eta Geografia-informazioko 
sistemetako eta Teledetekzioko masterra). 

2 
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3. PLANAREN ALDAKETAKO IRIZPIDE ETA HELBURUAK 

Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionalaren LPPn paisaiaren zehaztapenak aldatzearen 
helburua da eremu funtzionalaren LPPn antolamendu-arau gisa sartzea, batetik, eremu funtzional 
horretako paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko zehaztapenak, besteak beste paisaiaren 
katalogoa; eta bestetik, paisaiaren kalitate-helburuak, paisaia-unitateak eta paisaia-interes bereziko 
eremuak, dagozkien mapekin. Gauzak horrela, paisaiaren arlo espezifikoa LPPko azken titulu berri 
batean jaso da, epigrafe honekin: “Paisaiaren zehaztapenak”.  

2006an onartutako Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko LPPn paisaiarekin zerikusia 
duten aholku batzuk daude bilduta, nagusiki ingurune fisikoaren antolamenduaren arlokoak. Orain, 
aldaketa honekin, Paisaiaren Europako Hitzarmenaren muina LPPn sartu da, paisaiaren arlo 
espezifikoa integratzeko, paisaiari garrantzi berezia emateko, ondare kulturalaren parte gisa, eta, 
paisaia zainduz, inguruneko bizi-kalitatea hobetzeko; horretarako kontuan hartu diranatura- eta 
landa-eremuak zein hiriko eta hiri-inguruetako eremuak.  

LPPko zehaztapenak Urola Kostako eremu funtzionaleko paisaiaren katalogotik eratorriak dira. 
Katalogo horrek kontuan hartzen ditu berrazterketaren ondorioz egin den Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen aldaketen dokumentuko irizpideak (Euskal Hiria Net. Lurralde-estrategia berria); 
dokumentu horren hasierako onespena 2012ko martxokoa da (ikusi 8. 1 atala).  

Hona hemen aldaketan jasotako irizpideak:  

- Eremu funtzionalean paisaia aldetik koherenteak diren esparruak ezartzea (paisaia-unitateak), 
gero esparru horietako paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko erregimena zehazteko (ikusi I. 
eranskina, 1a planoa: paisaia-unitateen mapa).  

- Paisaia-interes berezia duten eremuak zehaztea, eta bereiztea, batetik, naturagune babestuei 
lotutako eremu nabarmenak eta naturagune babestuei lotuta ez dauden eremuak (ikusi I. 
eranskina, 14. planoa: paisaia-interes bereziko eremuak).  

- Paisaiaren kalitate-helburuak ezartzea, Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaia 
babestea eta zaintzea sustatzeko; helburu horiek hirigintza-plangintza eta lurralde-plangintza 
sektoriala zehazteko printzipioak izango dira (ikusi I. eranskina: IV. eranskina, paisaiaren kalitate-
helburu orokorrak):  

a) Garapenak hiri-egonlekuei lotzea, hiri-inguruko eta landa-eremuko paisaian integratzea, 
mugetan egituratzea, benetako premien arabera antolatzea eta inguruneko paisaia-
berezitasunak aintzat hartuta diseinatzea eta eraikitzea.  

b) Hiriguneetarako sarbideek hiri-inguruko eta landa-eremuko paisaiaren eta hiriguneen arteko 
trantsizioa egitea eta, horretarako, hiriko paisaian elementu baliotsu eta berriak integratzea.  

c) Azpiegitura linealak (energia-azpiegiturak eta errepide- eta trenbide-sareak) paisaian 
integratzea, lurraldean segida fisiko, sozial eta ekologikoa ahalbidetzeko moduan.  

d) Ekonomia-jardueren erabilera-eremuak (industria, logistika, merkataritza, portuak) hiriko, hiri-
inguruko eta landa-eremuko paisaian integratzea, lehentasunik ez duten ikus-eremuetan 
kokatzea eta inguruneko paisaia-berezitasunak kontuan hartuta diseinatzea eta eraikitzea.  

3 
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e) Parke eta espazio publikoen sareaegoki urbanizatzea eta zaintzea, kalitatezko paisaiak 
antolatze eta sortze aldera, eta, horretarako, hiri- eta landa-egonlekuak inguruneko paisaiekin 
integratzea eta egituratzea eta paisaia, ekologia, estetika, historia eta sinbolismo aldetik balioa 
duten elementuak sartzea.  

f) Ibai-paisaiak ongi zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta duten balioa azpimarratzea, eta, 
horrez gain, ibaien balio ekologiko eta estetikoen babesa, eguneroko erabilera eta turismoari 
eta aisiari lotutako jarduerak bateragarri egitea.  

g) Paisaia naturalak babestea eta zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta duten balioa 
azpimarratzea, eta honako hauek bateragarri egiteko moduan kudeatzea: baliabide naturalen 
erabilera eta ustiapena, baliabide natural horien irisgarritasuna, pertzepzioa eta gozamena eta 
paisaia-balioen zaintza.  

h) Itsasertzeko paisaiak babestea eta zaintzea eta dagozkien elementuak kudeatzea (hondartzak, 
dunak, itsaslabarrak), paisaia, ekologia, estetika eta historia aldetik dituzten balioak zaintzeko 
eta elementu horiek erabili eta gozatzeko sarbideak ahalbidetzeko.  

i) Landa-egonlekuak eta eraikinak inguruneari lotzea, eta, horretarako, batetik, zaintza eta 
hazkuntza paisaian integratzea, garapen-premien arabera; eta bestetik, balio estetiko eta 
historikoak eta nortasun-balioak zaintzea, berreskuratzea eta duten balioa azpimarratzea.  

j) Nekazaritza-paisaiak modu aktiboan kudeatzea, baliabideen ustiapena eta nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jarduerari lotutako paisaiaren zaintza bateragarriak izan daitezen.  

k) Historia, sinbolismo eta nortasun aldetik balioa duten elementuak ongi zaintzea eta kudeatzea 
edo, bestela, berreskuratzea eta duten balioa azpimarratzea, balio horiek zaintzeko eta 
erabilera berriak eta turismoari lotutako jarduerak ahalbidetzeko.  

l) Hondakinak eta erauzketa-jarduerak kudeatzeko azpiegiturak paisaian integratzea, bizitza 
baliagarrian paisaianduten inpaktua pixkanaka gutxituz, jatorrizko paisaia berreskuratzeko eta 
duten balioa azpimarratzeko edo, bestela, bizitza baliagarri horren ondoren paisaia berriak 
sortzeko.  

m) Paisaia-begiratoki eta -ibilbideen sareak paisaia bereizgarri eta bereziak berreskuratzea eta 
duten balioa azpimarratzea, paisaia horiek zehaztuz eta ezagutuz, Urola Kostako paisaien 
aniztasuna eta ñabardurak baloratu eta gozatu ahal izateko.  

n) Eszena-hondoak babestea eta zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta duten balioa 
azpimarratzea, Urola Kostako pertzepzioaren eta nortasunaren erreferente gisa babesteko.  

o) Urola Kostako paisaiaren hobekuntzaren aurreraeraginezko kudeaketa sustatzea, zeharkako 
helburu gisa, eta, horretarako, bultzatzea, batetik, administrazioen arteko elkarlana; eta 
bestetik, paisaiaren zaintza eta hobekuntza dibulgatzea eta gizarte zibila gai horretan 
prestatzea, sentsibilizatzea eta erantzunkide egitea.  

- Paisaiaren kalitate-helburu horiek aipaturiko alderdi bakoitzaren gaineko paisaiaren 
zehaztapenetan garatzea.  
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4. PLANAREN ALDAKETAREN ETA TEKNIKA ETA INGURUMEN ALDETIK 
BIDERAGARRIAK DIREN ZENTZUZKO AUKEREN IRISMENA ETA EDUKIA 

4.1. PLANAREN ALDAKETAREN IRISMENA ETA EDUKIA 

Atal honetan LPPren aldaketan proposatutako eduki eta lurralde-ekintza nagusien deskribapen 
sintetikoa dago jasoa. Halaber, aintzat hartutako zentzuzko aukerak daude deskribatuta, zero aukera 
barne (hau da, LPP ez berraztertzea).  

Paisaiaren zehaztapenak Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoan 
daude oinarrituta, eta eremu funtzionalaren LPPn gomendio izaera duten antolaketa-arau gisa sartu 
dira, Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren kalitate-helburuak garatze 
aldera.  

Horretarako, 10 paisaia-unitate zehaztu dira (ikusi 1. eranskina, paisaia-unitateen mapa), paisaia 
aldetik koherenteak diren esparruak, eta horietan ezarriko da paisaia babestu, kudeatu eta 
babesteko erregimena:  

1) Urola Kostako itsasertza.  

2) Oriako itsasertza.  

3) Urola Behea.  

4) Pagoeta.  

5) Andatza.  

6) Izarraitz.  

7) Azkoitia-Azpeitia arroa.  

8) Hernioko mendigunea.  

9) Irukurutzeta eta Samiño mendilerroak.  

10) Beizamako mendi eta bailarak.  

Paisaia-interes bereziko 34 eremu (PIBE) zehaztu dira (ikusi 1. eranskina, paisaia-interes bereziko 
eremuak), eta eremu horietan paisaiaren ekintza-planak antolatzea komeni da, paisaia babestu, 
kudeatu eta antolatzeko jarduerak zehazte aldera.  

Hauek dira eremu funtzionaleko PIBEak:  

a) Naturagune babestuei lotutako eremu nabarmenak.  

1. Pagoetako Parke Naturala eta BGL.  

2. Hernio-Gatzumeko BGL.  

3. Garate-Santa Barbarako BGL.  

4. Iñurritzako BGL.  

5. Izarraitzeko BGL.  

6. Orioko itsasadarreko BGL.  
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7. Urola ibaiaren itsasadarreko BGL.  

8. Deba-Zumaia itsasertzeko Biotopo Babestua.  

9. Iñurritzako Biotopo Babestua.  

10. San Anton.  

11. Granada.  

12. Murumendi.  

b) Naturagune babestuei lotu gabeko eremu nabarmenak.  

13. Zumaia-Getaria-Zarautz itsasertzeko zerrenda.  

14. Askizu-San Prudentzio.  

15. Artadi.  

16. San Martin.  

17. Kukuarri-Itxaspe.  

18. Sastarrain-Ekain ingurua.  

19. Akoa bailara.  

20. Sañu-Etumeta.  

21. Madariaga.  

22. Urrategi.  

23. Loiola.  

24. Errezilgo bailara.  

25. Oñatz.  

26. Martiriak.  

27. Atxumarriaga-Aratz Erreka.  

28. Beizama.  

29. Nuarbe-Ibai-eder urtegia.  

c) Berreskuratzeko eta duten balioa azpimarratzeko premiagatik paisaia-interes berezia duten 
eremuak.  

30. Zumaiako hiri-inguruko eremua.  

31. Zarauzko hiri-inguruko eremua.  

32. Ubegun-Santioerreka.  

33. Zestoako hiri-inguruko eremua.  

34. Ibai-Eder ibaiaren ertzak.  

Urola Kostako eremu funtzionaleko LPPren aldaketak ondoren laburtuko ditugun zehaztapenetan 
biltzen ditu aurreko atalean azaldutako helburuak, eta eremu funtzionaleko hainbat esparruko 
paisaiaren kalitatea hobetzeko jarduera zehatzak planteatzen ditu (ikusi 1. eranskina, paisaiaren 
kalitate-helburu orokorrak).  

Hiri-egonlekuei lotutako garapenak (5. artikulua): Hirigune finkatuen hazkuntza trinkoa sustatzea eta 
lagatzeko lurzoruak hiri-mugetan jartzea, hiri-sarearen eta hiri-inguruaren arteko iragazkortasuna eta 
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trantsizioa errazteko eta ziurtatzeko. Etorkizuneko garapen zehatzen plangintzan paisaia integratzeko 
azterlanak egitea. Eremu andeatuenetan hiri-birgaitze eta -berritze prozesuak gauzatzea. 
Hiriguneetako ibaien eta itsasertzaren aurrealdea baloratzea. Eremu jakin batzuetako hiri-irudia 
birkalifikatzea eta hobetzea eta, horretarako, ur-ibilguak, itsasertza, errepideak, sarbideak, espazio 
publikoak eta abar integratzea eta hobetzea. Eszena-hondoak eta paisaia-gune gogoangarriak 
baloratzea.  

Zehaztapen hauen arabera, etorkizuneko garapenen plangintzan paisaia integratzeko azterlanak 
egitea komeni da (ikusi 1. taula).  

Zehaztapenek proposatzen dute, gainera, hiri-inguruen irudia birkalifikatzea eta hobetzea, eta, 
horretarako, udal-plangintzetan aurreikusitako hirigintza-eraldaketatik eratorritako aukerak 
aprobetxatzea eta andeatutako eremu batzuetan ibaien ibilgua, itsasertza, errepideak, sarbideak, 
espazio publikoak eta abar hobetzea (ikusi 1. taula).  

Hiriguneetako sarbideak (6. artikulua): Hirigunearen eta hiri-inguruaren arteko trantsizioa 
ahalbidetzea, hiriguneen izaera edo nortasuna indartuz; okupazioko, eraikuntza-tipologiako eta 
paisaiaren integrazioko irizpideak sustatzea; hiriguneetako sarbideen eta espazio publikoen arteko 
lotura sustatzea, hiri-paisaiaren espazio- eta gizarte-segida kontuan hartuta. Ordenantzak denen 
artean egitea, errepideen inguruko seinaleen diseinua, ezarpena eta ezabapena arautzeko. 
Hirigintza-baldintzak eta -diseinua hobetzea, eta baita landareen eta zuhaitzen tratamendua ere.  

Zehaztapen horiek herri hauetako sarbideetan irudia hobetzea eta paisaia integratzea proposatzen 
dute: Azkoitia, Azpeitia, Zarautz, Zumaia, Getaria, Orio, Zestoa eta Arroa.  

Azpiegitura linealak (7. artikulua): Azpiegitura berriak eraikitzea baino, dauden errepideak 
ingurumenean eta paisaian hobeto integratzeko neurriak sustatzea proposatzen du. Dauden 
azpiegiturak eta azpiegitura berriak paisaian hobeto integratzea bultzatzeko irizpideak zehazten ditu, 
gai hauen ingurukoak: trazadura, iragazkortasuna, ezponden geometria, landareztatzea, eraikuntza-
elementuak eta eraikin atxikiak. Errepideek eremu funtzionaleko lurraldea eta paisaia ezagutzeko 
ibilbide gisa duten zeregina indartzeko jarraibideak zehazten ditu. Komunikazio-ardatz nagusietatik 
ikusten den paisaia hobetzeko jarduera-motak planteatzen ditu (ikusi 1. taula).  

Aire-azpiegiturei dagokienez, proposatzen du garraio-azpiegituren trazak aprobetxatzea edo, bestela, 
korridoreetan multzokatzea; korridore horiek eta paisaian duten inpaktua gutxitzeko neurriak 
dagozkien tresna sektorialen bitartezzehaztu behar dira.  

Hari gabeko seinaleak igortzen eta hartzen dituzten antenei dagokienez, arro bisual eta hondoetan 
duten inpaktua gutxitzeko eta hondo bisualetan integratzeko irizpideak ezartzen ditu. Halaber, 
zehaztapenak proposatzen du udal-ordenantzak egitea eta denen artean irizpideak zehaztea, aire-
instalazioen ezarpena arautzeko, landa- zein hiri-eremuetako baldintzak jasota.  

Ekonomia-jarduerako eremuak (8. artikulua): Industrialde eta industria-instalazio finkatuen irudia 
hobetzeko politika sistematiko bat garatzea proposatzen du eta landu beharreko lehentasunezko 
gaiak zehazten ditu. Zehazki, jarduera ekonomikoak gauzatzen diren eremu batzuetan esku hartzea 
aholkatzen du (ikusi 1. taula).  
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Gainera, garapen berriak paisaian integratzeko irizpideak ezartzen ditu, hala kokalekua aukeratzeko 
nola instalazioak diseinatzeko, eta gomendatzen du eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoko 
industria-paisaia hobetzeko ildoen eta Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den industria-paisaien 
katalogoaren artean sinergiak bilatzea.  

Parke eta espazio publikoen sarea (9. artikulua): Hiri-paisaian finkatutako espazio libreak 
berreskuratzea eta duten garrantzia azpimarratzea eta, horretarako, haien arteko lotura lehenestea, 
kalitatezko espazio libreen sare edo sistema bat sortze aldera; hirigintzaren, landaretzaren eta 
zuhaiztien kondizioak hobetzea; eta erabiltzen ez diren espazio hutsak berreskuratzea. 
Garrantzitsuenak dira San Anton mendiko (Getaria) espazio publikoak eta Zarautz, Getaria, Zumaia, 
Orio, Zestoa, Azpeitia eta Azkoitiako herriguneetako espazio publikoak. Horrez gain, eremu pribatuak 
hobetzeko eta zaintzeko irizpideak ezartzen ditu, eta gomendatzen du, batetik, hirigintza-
proiektuetan eta eraikuntza-elementu eta hirigintza-elementu osagarrietan paisaia integratzeko 
irizpideak ezartzea; eta bestetik, argiaren kutsadura gutxitzea.  

Ibai-paisaiak (10. artikulua): Ibai-ibilgu, urtegi eta putzuen eta haien gertuko eragin-eremuen 
lehentasunezko zaintza sustatzeko jarraibideak ezartzen ditu, lotura ekologiko gisa interesa dutelako 
eta ibai-ibilgu osoan paisaia-balioa dutelako, ibai eta erreken ertzetako landaretza zaintzea eta 
berreskuratzea ziurtatzeko. Proposamena da ibilguetako ingurumena eta kalitate ekologikoa 
berreskuratzea eta inpaktuak ezabatzea, eta, horretarako, babes-zorguneak andeatzen dituzten 
eraikinak eta elementuak kentzea eta ibilgu estaliak berreskuratzea eta ingurunean integratzea. 
Halaber, planteatzen du ibai-ibilguen ertzei eta ur-laminei loturiko bide eta ibilbideak sustatzea eta 
ibai-elementuen eta hirigintza-garapen berrien arteko trantsizio-espazio libreak bultzatzea.  

Lurraldeko arrisku natural nagusiak arintzea eta, horretarako, bereziki, higadura-prozesuak 
kontrolatzea eta gutxitzea eta urak har ditzakeen eremuetan eta akuifero kalteberei lotutako 
eremuetan lurzoruaren erabilera egoki arautzea.  

Ibai-paisaietan dauden balio kulturaleko ondare-elementuak inbentariatzea eta elementu horiek 
zaintzeko, antolatzeko eta kudeatzeko plangintza-tresna egokiak sortzea.  

Paisaia naturalak (11. artikulua): Sistema naturalak zaintzea eta berreskuratzea erraztea eta, 
horretarako, haien paisaia-kalitatea egokitzea. Eremuen arteko segida naturala eta lotura ziurtatzea 
eta berezitasun naturalak babestea. Dauden landare edo zuhaiztiak kaltetzen direnerako 
konpentsazio-neurriak ezartzea. Elementu desegokiak paisaia naturalean integratzea eta, era 
horretan, paisaia hobetzea eta berreskuratzea. Paisaiako elementu baliotsuenen zaintza eta 
balorazioa eta ekonomia- eta gizarte-garapeneko eskariak bateragarri egitea. Zehaztapenak 
proposatzen du, zehazki, paisaian inpaktu handia duten Pagoeta inguruko jarduerak errotik kentzeko 
eta prebenitzeko neurriak ezartzea. Azkenik, proposatzen du natura-ondare geologiko eta 
geomorfologiko garrantzitsuenak babestea eta zaintzea.  

Itsasertzeko paisaia (12. artikulua): Itsasertzeko paisaia babestea eta, horretarako, paisaiaren 
berariazkotasuna aintzat hartzea, elementu bereziak zaintzea, herriguneetatik kanpo berezkoak ez 
diren elementu eta jarduerak ezartzea mugatzea eta ekoizpen-, turismo- eta aisia-baliabideen 
ustiapenak bateragarri egitea. Zehazki, itsasertzeko eremu hauek zaintzea eta babestea: Ubiriko eta 
Orruako senadiak eta Planeixako eremua (Zarautz-Getaria), mantentze-lanak, garbiketa, itsasorako 
sarbideen hobekuntza eta Orruako arrain-haztegiko isurien kontrola barne. Erabilerak eta jarduerak 
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antolatzea eta inpaktu kaltegarria duten elementurik ez jartzea. Duna-paisaiak hirigintzatik eta 
azpiegituretatik babestea. Itsasertzeko bideak ibilbideen eta begiratokien sarean sartzea eta, 
horretarako, itsasertzeko paisaia ezagutzeko oinarrizko elementu gisa egokitzea eta seinaleztatzea. 
Zehaztapenak proposatzen du Itsasertzeko LPSren arabera landare-estalkia galdu duten eremuetan 
landare-estalkia berreskuratzea: Urgull-mendi (Getaria), Mendizorrotzeko sakanak eta Argiti mendia 
(Donostia eta Orio artean).  

Landa-egonlekuak(13. artikulua): Hirigintza-garapenak egoki tratatzea sustatzea eta ziurtatzea, eta 
lehentasuna ematea garapen horiek dauden eraikinen ezaugarrietara moldatzeari, morfologia, 
bolumetria eta materialen aldetik. Zehazki, proposamena da Beizama, Errezil eta Aizarnako guneak 
paisaian hobeto integratzea eta Aiako etxebizitza berriak paisaian egoki integra daitezen ziurtatzea. 
Urola Kostako LPPn lurraldera sartzeko gune gisa zehaztutako landa-egonlekuen gaitasunak garatzea. 
Zehaztapenaren aholkuetako bat da, gainera, eremu funtzional osoan baserrien eraikuntza-
tipologiari buruzko azterlan bateratu bat egitea, udal-plangintzetan eta txosten teknikoetan sartzeko 
irizpideak ezartze aldera. Halaber, zehaztapenak gomendatzen du dauden eraikinak berrerabiltzea 
eta birgaitzea, lurzoru urbanizaezinean ekipamenduak eta azpiegiturak jartzeko.  

Nekazaritza-paisaiak (14. artikulua): Paisaian eta lurraldean integratutako nekazaritza-ustiapeneko 
ereduen aldeko apustua egitea eta landa-lurzoruari eustea erraztea. Erabilerari lotutako paisaiako 
elementuak zaintzen eta berreskuratzen saiatzea (hesiak, bordak, hormatxoak, harrizko korraleak, 
zuhaitz-lerroak eta abar), eta bideak, ureztatzeko kanalak, drainatze-sareak eta abar nekazaritza-
paisaia egituratzen duten elementutzat hartzea. Landagune nagusietako eta paisaia interes bereziko 
eremuetako espezie aloktonoen labore bakarreko ustiategiak mugatzeko aukera aztertzea. 
Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako paisaia ezagutzea sustatzea eta, horretarako, bide-
sarea hobetzea eta ibilbide turistiko gisa aprobetxatzea.  

Historia, sinbolismo eta nortasun aldetik balioa duten elementuak (15. artikulua): Urola Kostako 
elementu historiko eta sinbolikoak eta nortasun-elementuak babestea, zaintzea, berreskuratzea, 
duten garrantzia azpimarratzea eta paisaian integratzea modu aktiboan sustatzea, zehazki elementu 
kalteberenak (ikusi 1. taula), eta, horretarako, oro har aztertzea eta giltzadura (oinezkoentzako-
txirrindularientzako ardatza) eta aisiarekin eta turismoarekin zerikusia duten gaitasunak ikertzea.  

Hondakinak eta erauzketa-jarduerak kudeatzeko azpiegiturak (16. artikulua): Hondakinak 
kudeatzeko esparruek paisaian duten inpaktua gutxitzea (ikusi 1. taula). Hondakinak kudeatzeko eta 
tratatzeko azpiegitura berriek paisaian izan dezaketen inpaktua gutxitzea. Harrobiei dagokienez, 
Sistiagako (Azpeitia) harrobiaren ustiapenak paisaian duen inpaktua arintzeko aukera aztertzea, 
erabilerarik ez duten instalazioetan ingurumena eta paisaia berreskuratzea eta sustatzea eta 
Azkoitiako Aranagako harrobiaren inguruneak duen garrantzia azpimarratzea erraztea. Horrez gain, 
bederatzi harrobiak paisaian hobeto integratzen direla ziurtatzea.  

Begiratokien eta paisaia-ibilbideen sarea (17. artikulua): Oinez edo ibilgailuz heltzeko moduko 
ibilbideen sarea osatzea eta zaintzea erraztea eta, horretarako, Urola Kostako paisaiaren katalogoan 
zehaztutakoak finkatzea eta ibilbide berriekin osatzea (ikusi 1. taula).  

Begiratokiak zehaztea eta egokitzea sustatzea, katalogoan agertzen diren begiratokiak finkatzea eta 
begiratokietatik gertu ikus-eremua itsusten duten elementurik ez jartzea (ikusi 1. taula).  
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Ibilbideen alorreko agenteekin lankidetza-hitzarmenak adostea (Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru 
Aldundia eta Mendizale Federazioa), estrategiak, irizpideak eta ekintzak homologatzeko eta 
bateratzeko.  

Katalogoan agertzen den begiratokien eta ibilbideen sarea eremu funtzionaleko turismo-
estrategietan sartzea. Txakolingintzari lotutako landazabalen paisaia, Santiago bidea eta GR-121 eta 
PR GI-141 ibilbideak sustatzea. Seinaleztatutako ibilbideen erabilera dinamizatzea, paisaiaz gozatzeko 
eta lurraldea ezagutzeko.  

Ibilbide-sarea hobetzeko lanek bide ertzetako berezko elementuak ez kaltetzea, besteak beste 
harrizko hormak, heskaiak, mugarriak eta zuhaitz apartekoak.  

Eszena-hondoak (18. artikulua): Hirigintza-antolamenduko tresnen bitartez, eremu funtzionaleko 
mugarri eta eszena-hondoak zaintzea (ikusi 1. taula) eta, horretarako, eraikinen baldintzak mugatzea 
eta beste trazadura batzuk bilatzea. Hondatuta daudenak berreskuratzea. Hiriguneetako jarduerek 
mugarri eta hondo horietan duten inpaktua ebaluatzea. Lurzoruko elementu nagusien, tontorren eta 
labarren gainean eraikinik ez egitea.  

Urola Kostako paisaiaren hobekuntza aurreraeraginez kudeatzea (19. artikulua): Zeharkako 
helburua da paisaiaren hobekuntzaren aurreraeraginezko kudeaketa sustatzea eta, horretarako, 
Urola Kostako paisaian eragina duten politikez arduratzen diren administrazioen arteko elkarlana 
bultzatzea. Hori, jarduera koordinatuak gauzatzeko, bi asmorekin: bata, LPPko paisaiaren inguruko 
zehaztapenetan bildutako paisaiaren kalitate-helburuak lortzea; eta bestea, Urola Kostako paisaiaren 
balioak ezagutzera ematea, turismo- eta kultura-erakargarriak bultzatuz, bereziki eremuko 
barrualdeko zerrendakoak. Halaber, biztanleek paisaia zaindu eta hobetzeko sentsibilizazio-ekimenak 
bultzatuko dira eta Urola Kostan paisaiarekin zerikusia duten arloetan jarduten duten teknikariei 
paisaiaren inguruko prestakuntza ematea sustatuko da (hirigintza, ingurumena, azpiegiturak eta 
abar). Herritarrak elkarlanean aritzeko eta lurraldea babesteko mekanismoak martxan jartzea 
sustatzea.  

LPPn jasotako antolaketa-arauetako 20. artikuluaren arabera, paisaiari buruzko zehaztapenak 
lurralde-plangintzako eta hirigintzako tresna egokien bitartez aplikatu eta garatuko dira.  

Halaber, 21. artikuluak dio LPPren aldaketa aplikatu eta garatzeko tresnek indarrean dagoen legeria 
sektoriala aintzat hartu behar duela. 

1. eranskinean kontsulta daitezke, batetik, LPPren aldaketaren IV. eranskina, non paisaiaren kalitate-
helburuak aplikatzeko esparruak kartografiatuta dauden; eta, bestetik, 16. planoa, eremu 
funtzionaleko paisaiaren katalogoko lurralde-plangintzaren inguruko ekintza eta neurriei buruzkoa.  

Beheko taulan,zehaztapenetan proposatutako jarduera zehatzak daude bilduta, dagozkien paisaiaren 
kalitate-helburuen ingurukoak.  
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Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

1. taula Lurralde-plangintzarekin zerikusia duten jarduera eta neurriak.  

Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

Garapenak hiri-egonlekuei lotzea, hiri-inguruko eta landa-eremuko 
paisaian integratzea, mugetan egituratzea, benetako premien arabera 
antolatzea eta inguruneko paisaia-berezitasunak aintzat hartuta 
diseinatzea eta eraikitzea.  

• Etorkizuneko garapenen plangintzan paisaia integratzeko azterlanak egiteko aholkua, zehazki honako 
hauetan:  

- Oikiako etxebizitza eta industria-eremu berriak eta Zumaiako saihesbidearen eta Urolako itsasadarraren 
arteko etxebizitza berriak.  

- Getariako etxebizitza berriak Potzuaga-Gainan (XVIII HIE) eta herriguneko goiko eremuetan.  
- Orioko iparraldeko zabalgunea.  
- Iraetako ibarra (Zestoa).  
- Aizarnazabaleko industria-eremu berriak, Etxezarretan.  
- Aizarnazabaleko herrigunearen inguruko etxebizitza berriak.  
- Loiolako iparraldeko etorkizuneko etxebizitzak (Azpeitia).  
- Azkoitiako etorkizuneko etxebizitzak, Santa Krutzen.  
- Azpeitiako etxebizitza berriak, 3 Azkune HIE eta 26 Oiarzabal HIE.  
- Azkoitiako etxebizitza berriak, asko ikusten diren goiko eremuetan: Zabale (S. 16), Santa Klara (S. 15).  
- Urrestillako korridorea (Azpeitia): etorkizuneko industria-eremuak(30 Garmendi gain HIE eta 34 Zapatari HIE 

barne) eta gaur egungo hiri-lurzoruen etorkizuneko eraldaketak (35 Larrañaga HIE eta 36 Olalde HIE).  
- Astiko (Zarautz) bizitegi-eremua eta Errotazar (A. 27) eta Astazubi (A. 26) industria-eremu berriak.  
- 9 Aristerrazu HIEko etxebizitza berriak.  

• Hiri-inguruneen irudia birkalifikatzea eta hobetzea, andeatutako esparru hauetan:  

- Zarautz: Hegoaldean eta Salberdin.  
- Zumaia: Ardantza (San Telmo eta Arritokietako baselizen arteko ibarra), Torreaga (Euskotren geltokiaren, 

saihesbidearen eta Urola ibaiaren itsasadarraren artean), Axular zabalgunearen hegoaldea (Narrondo 
erretenaren itsasadarraren ezkerraldean), Narrondo (GI-631 errepidean eta Narrondo erretenean barrena), 
Basusta (Geltokia industrialdearen ondoan).  

- Orio: Mutiozabal eta Dike (herrigunearen sarreran, N-634 errepidearen eta ibaiaren artean).  
- Zestoa: Urola ibaiaren herriguneko fatxada eta Arroa Bekoa gunea.  
- Aia: Andatzako gunea.  
- Azpeitia: Landeta-Amue.  
- Azkoitia: Intsausti.  

 

Hiriguneetarako sarbideek hiri-inguruko eta landa-eremuko paisaiaren 
eta hiriguneen arteko trantsizioa egitea eta, horretarako, balioa duten 
elementuak integratzea eta hiriko paisaian interesa duten elementu 

• Herriguneetako sarbideak antolatzea erraztea:  

- Azkarateko gainetik Elgoibarko errepidean barrenako Azkoitiarako sarbidea integratzea (GI-2634) eta, 
horretarako, erabilera desegokiak kentzea edo integratzea eta ezponden, landaretzaren eta Katuin ibai 
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Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

berriak sartzea.  inguruaren tratamenduaren kondizioak hobetzea.  
- Kostatik GI-631 errepidean barrenako Azpeitiarako sarbidea integratzea eta, horretarako, hobetzea, batetik, 

Urola ibaiaren ibilguarekiko erlazioa; eta bestetik, landaretzaren eta zuhaitzen tratamendua hegaletan, 
Enparanaldeako biribilgunean eta Landetarako zuzenean.  

• Eraikinen okupazio eta tipologiari eta paisaiaren integrazioari buruzko irizpideak ezartzea sustatzea, bide-
ardatzen ingurukoak:  

- A-8 autobidetik Zarauzko herrigunera sartzeko bidearen irudia hobetzea.  
- N-634 errepidetik Zumaiara hegoaldetik sartzeko bidea hobetzea.  
- Azpeitiako sarbideak hobetzea, Antzibarrena industrialdeko ertzak birkualifikatuz; eta hobetzea, halaber, 

zeharbideak Landeta industrialdean duen irudia.  
- GI-631 errepidetik Azkoitiara sartzeko bidearen inguruko irudia hobetzea.  

• Hirigintzaren kalitatea hobetzea eta hiri-ingurunean espazioen segida ahalbidetzea; hori, herriguneetako 
sarrerak parke, plaza, oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide eta beste espazio publiko batzuen 
sarearekin lotu ahal izateko, hiri-paisaiaren premiazko espazio- eta gizarte-segidaaintzat hartuta.  

- N-634 errepidearen itsasertzeko zatitik Zumaiara sartzeko bidearen irudia hobetzea Santiago hondartzaren 
parean eta, horretarako, sarbideak hobetzea, Zuloaga Museoaren ingurunea integratzea eta Artadira 
sartzeko errepidearen ondoan dagoen eraikinak duen balioa nabarmentzea.  

- Getariako herrigunean N-634 errepidea hobeto integratzea.  
• Dauden hiri-ibilbideak hirian eta paisaian integratzea erraztea eta, horretarako, hirigintza-kondizioak eta -

diseinua hobetzea, eta baita landaretzaren eta zuhaitzen tratamendua ere, herrietako saihesbide berriak 
egin ondoren.  

- Zarauzko herrigunean N-634 errepidea (Nafarroa kalea) hobeto integratzea.  
- Zumaiako hiri-zeharbidea bideratu duten bideak hobeto integratzea (Axular ibiltokia eta Pakita Etxezarreta 

kalea).  
- N-634 errepidetik Oriora sartzeko bidearen itxura eta diseinua hobetzea.  
- Zestoan eta Arroan hiri-zeharbideenitxura eta diseinua hobetzea.  
- Azpeitian eta Azkoitian GI-631 errepidea bulebar bihurtzea.  

 

Azpiegitura linealak paisaian integratzea, lurraldean segida fisiko, sozial 
eta ekologikoa ahalbidetzeko moduan.  

• Komunikazio-ardatz nagusietatik ikusten den paisaia hobetzea eta, horretarako, besteak beste, zuhaitz 
gehiago eta landare-estalkiak jartzea, han-hemenka dauden baratzeak antolatzea eta elementu 
andeatzaileak (erabiltzen ez diren eraikinak, pilatutako hondakin eta materialak) kentzea edo ezkutatzea. 
Esparru hauetan esku hartu beharra dago:  

- A-8 autobidetik ikusten den Zarautz inguruko paisaia.  
- Euskotrenen trenbidetik eremu funtzionalean ikusten den paisaia.  
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Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

- GI-631 errepidearen ingurua, Urola Kosta egituratzen duen eta itsasertza eta barrualdea lotzen dituen 
ardatz nagusia baita.  

- Santioerreka bailara (Aia) zeharkatzen duen GI-3710 errepidearen ingurua.  
- Azpeitia-Lasao tren turistikoaren ibilbidearen ingurunea.  
- GI-2634 errepidearen ertzak, batez ere Azkarateko (Azkoitia) tunelaren inguruan.  

 

Ekonomia-jardueren erabilera-eremuak hiriko, hiri-inguruko eta landa-
eremuko paisaian integratzea, lehentasunik ez duten ikus-eremuetan 
kokatzea eta inguruneko paisaia-berezitasunak kontuan hartuta 
diseinatzea eta eraikitzea.  

• Industrialde eta industria-eremu finkatuen irudia hobetzea, lehentasuna duten gaiak landuz: ibai-ibilguekin 
eta herriguneetako sarbideekin integratzea, hiri-inguru erakargarriagoak antolatzea, espazio publikoaren eta 
argiteriaren mantentze-lana eta zaintza hobetzea eta abar. Zehazki, honako hauetan esku hartu beharra 
dago lehendabizi:  

- Abendaño eta Errotaberriko zati finkatua (Zarautz).  
- Geltokia, Xey, Guascor eta GKN industrialdeko ertzak (Zumaia).  
- Ubegun eta Oria ibaiaren itsasadarraren ondoko eta Santioerreka bailaran barrenako industria-eremuak 

(Aia).  
- Nagusikoa, Geltokia, Agote eta Sansinenea Erreka (Zestoa).  
- Aizarnazabal ondoko industrialdeak (Txiriboga, Erribera, Etxezarreta).  
- Anardi, Antzibarrena eta Landeta (Azpeitia).  
- San Juan, GSB Acero, Umantsoro eta Industrialdea (Azkoitia).  

• Portuen itxura hobetzea eta hiri-bilbean hobeto integratzea sustatzea. Hauek dira jarduera 
garrantzitsuenak:  

- Getariako portua.  
- Orioko arrantzaleen kofradia zaharraren ingurua.  
- Arenas Aizpurua enpresaren kargatzeko tokia kentzea eta Orioko portu berria.  

 

Parke eta espazio publikoen sarea egoki urbanizatzea eta zaintzea, 
kalitatezko paisaiak antolatze eta sortze aldera, eta, horretarako, hiri- 
eta landa-egonlekuak inguruneko paisaiekin integratzea eta egituratzea 
eta paisaia, ekologia, estetika, historia eta sinbolismo aldetik balioa 
duten elementuak sartzea.  

• Paisaian finkatutako espazio libreak berreskuratzea eta duten balioa azpimarratzea. Hauek dira espazio 
publiko nabarmenenak:  

- San Anton mendia (Getaria).  
- Zarautz, Getaria, Zumaia, Orio, Zestoa, Azpeitia eta Azkoitiako herriguneak.  

 

Ibai-paisaiak ongi zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta baloratzea, 
eta, bateragarri egitea ibaien balio ekologiko eta estetikoen babesa eta 
eguneroko erabilera eta turismoari eta aisiari lotutako jarduerak.  

• Unean-unean ibaien ibilgu estaliak berreskuratzea eta ingurunean integratzea bideragarria den baloratuko 
da. EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSn bildutako esparruan hartuko dira aintzat.  
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Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  
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Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

Paisaia naturalak babestea eta zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta 
baloratzea, eta honako hauek bateragarri egiteko moduan kudeatzea: 
baliabide naturalen erabilera eta ustiapena, baliabide natural horien 
irisgarritasuna, pertzepzioa eta gozamena eta paisaia-balioen zaintza.  

• Pagoetako parke naturalaren inguruan egiten diren eta paisaian inpaktu handia duten jarduerak 
(materialpilaketak eta haiei lotutako errepideko zirkulazioa) errotik kentzeko eta prebenitzeko neurriak 
hartzea.  

Itsasertzeko paisaiak babestea eta zaintzea eta dagozkien elementuak 
kudeatzea (hondartzak, dunak, itsaslabarrak), paisaia, ekologia, estetika 
eta historia aldetik dituzten balioak zaintzeko eta elementu horiek 
erabili eta gozatzeko sarbideak ahalbidetzeko.  

• Itsasertzeko eremu hauek zaintzea eta babestea: Ubiriko eta Orruako senadiak eta Planeixako eremua 
(Zarautz-Getaria), mantentze-lanak, garbiketa, itsasorako sarbideen hobekuntza eta Orruako arrain-
haztegiko isurien kontrola barne.  

• Presio antropikoaren ondorioz (baso-soiltzeak, neurrigabeko artzaintza) eta/edo gertakari naturalen 
ondorioz (higadura, suteak…) landare-estalkia galdu duten itsasertzeko esparruetan landaretza 
lehengoratzea, bereziki Itsasertzeko LPSn zehaztutakoetan:  

- Urgull-mendi (Getaria).  
- Mendizorrotzeko sakanak eta Argiti mendia (Donostia eta Orio artean).  

 

Landa-egonlekuak eta eraikinak inguruneari lotzea, eta, horretarako, 
batetik, zaintza eta hazkuntza paisaian integratzea, garapen-premien 
arabera; eta bestetik, estetika, historia eta nortasun balioak zaintzea, 
berreskuratzea eta baloratzea.  

• Hirigintza-garapenak egoki tratatzea sustatzea eta ziurtatzea, eta lehentasuna ematea garapen horiek 
dauden eraikinen ezaugarrietara moldatzeari, morfologia, bolumetria eta materialen aldetik.  

- Beizama, Errezil eta Aizarnako herriguneak paisaian hobeto integratzea eta zaintzea.  
- Aian, 23 Elkano, 5 Auzokalte Gain eta 24 Urdaneta HIEetako etxebizitza berriak paisaian egoki integratzen 

direla ziurtatzea.  

Nekazaritza-paisaiak modu aktiboan kudeatzea, baliabideen ustiapena 
eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerari lotutako paisaiaren zaintza 
bateragarriak izan daitezen.  

Ez da esparru zehatzetarako neurririk proposatu.  

Historia, sinbolismo eta nortasun aldetik balioa duten elementuak ongi 
zaintzea eta kudeatzea edo, bestela, berreskuratzea eta duten balioa 
azpimarratzea, balio horiek zaintzeko eta erabilera berriak eta 
turismoari lotutako jarduerak ahalbidetzeko.  

• Elementu historiko eta sinbolikoak eta nortasun-elementuak babestea, zaintzea, berreskuratzea etaduten 
balioa azpimarratzea modu aktiboan sustatzea. Hauek dira esku hartzeko premia gehien duten elementuak:  

- Beduako (Zestoa) eta Orioko urertzeko ontziolak.  
- Getariako eta Orioko arrantzaleen kofradiak.  
- Zumaiako eta Getariako itsasargiak.  
- Lili (Zarautz) eta Narros (Zarautz) jauregiak.  
- Nueva Cerámica de Orio industria-eraikina eta Sarikolako espartin-denda (Orio).  
- Erabiltzen ez diren Urolako trenbide zaharreko geltokiak (Zestoako bainuetxea, Zestoa, Arroa eta Iraeta, 

Zestoan; eta Aizpurutzo eta Olozaga, Azkoitian), oro har aztertuta eta nola egituratu daitezkeen 
(oinezkoentzako eta txirrindularientzako ardatza) eta aisiarako eta turismorako zer ahalmen duten ikertuta.  
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Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

- Kultura-interes berezia duten zubien ingurua, batez ere Urola ibaiaren gaineko Oikia zubiaren ingurua, esku 
hartzeko premia handia duelako.  

- Azpeitiako herrigunea.  
- Urrestillako (Azpeitia) errota (Altuna baserria).  

• Katalogoan zehaztutako ondare-elementuak (balio historikoei buruzko 6. mapa eta balio sinboliko eta 
nortasun-balioei buruzko 8. mapa) paisaian hobeto integratzea sustatzea, haien ingurua hobeto egokituz 
(espazio libreak, sarbideak, landaretza, zuhaitzak), ikus-eremua eta paisaia-balioa indartze aldera.  

Hondakinak eta erauzketa-jarduerak kudeatzeko azpiegiturak paisaian 
integratzea, bizitza baliagarrian paisaian duten inpaktua pixkanaka 
gutxituz, jatorrizko paisaia berreskuratzeko eta baloratzeko edo, 
bestela, bizitza baliagarri horren ondoren paisaia berriak sortzeko.  

• Bizitza erabilgarrian paisaian duten inpaktua gutxitzeko neurriak zehaztea eta ezartzea (landare-estalkiak 
jartzea, sarbideak paisaian integratzea eta abar), dagozkien zereginekin bateratuta:  

- Hondakin-uren araztegi hauek paisaian hobeto integratzea: Inurritza (Zarautz), Basusta (Zumaia) eta 
Lasaoko Badiolegi (Azpeitia).  

- Inurritzako (Zarautz) hondakin-uren araztegia beste leku batean jartzeko aukerak aztertzea, araztegiaren 
funtzionaltasuna hobetzeko eta biotopo babestuko paisaian duen inpaktua gutxitzeko.  

• Hondakinak kudeatzeko azpiegituren bizitza erabilgarria amaitzen denean paisaia eta hasierako paisaia-
balioak hobetzeko ekintzak gauzatzea eta azpiegitura horiek eta erabilera publikoa bateragarri egitea.  

- Urtetako (Zarautz) eta Lapatxeko (Azpeitia) hondakindegietan, haien bizitza erabilgarria amaitzen denean, 
ingurumena eta paisaia lehengoratzea.  

- Egino Berriko (Azkoitia) industria-hondakindegian ingurumena eta paisaia lehengoratzea, aurreikusitako 
industria-erabilerekin bateratzeko moduan.  

• Sistiagako (Azpeitia) harrobiaren paisaia-inpaktua gutxitzeko aukerak aztertzea, ustiapenak irauten duen 
bitartean.  

• Erabiltzen ez diren erauzketa-eremuetan ingurumena eta paisaia lehengoratzea sustatzea. Harrobi hauek 
dute lehentasuna:  

- Osinbeltzeko (Zestoa) harrobia. Tamaina, kokapena eta ikusgarritasuna direla eta du lehentasuna, eta baita 
Zestoako herri-inguruko PIBEn dagoelako ere.  

- Errepide nagusien eta herriguneetako sarbideen ondoan daudelako asko ikusten diren harrobiak: Eskusta 
(Azpeitia), Osinbeltzekoaren parean dagoen harrobia (Zestoa) eta Artzalluz (Errezil).  

- Inpaktu gutxiago duten eta erabiltzen ez diren beste harrobi batzuk: Alberdi eta Agote (Zestoa), Urkulu 
(Beizama) eta Muitza baserriaren ondoan dauden harrobiak (Aizarnazabal).  

• Aranagako (Azkoitia) harrobiaren inguruak duen garrantzia azpimarratzea erraztea eta, horretarako, 
inguruneko itxuraren hobekuntza eta harrobiaren gaitasunen sustapena bateragarri egiten saiatzea.  
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Paisaia-begiratoki eta -ibilbideen sareak paisaia bereizgarri eta bereziak 
berreskuratzea eta baloratzea, paisaia horiek zehaztuz eta ezagutuz, 
Urola Kostako paisaien aniztasuna eta ñabardurak baloratu eta gozatu 
ahal izateko.  

• Oinez edo ibilgailuz heltzeko moduko ibilbideen sarea osatzea eta zaintzea erraztea eta, horretarako, Urola 
Kostako paisaiaren katalogoan zehaztutako ibilbideak finkatzea eta ibilbide berriekin osatzea:  

- Zarautz eta Getaria artean N-634 errepidearen ertzean dagoen oinezkoentzako pasealekua Zumaiaraino 
luzatzea eta, era horretan, itsasertzean bizikleta-bide bat sortzea (Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn 
jasotako moduan).  

- Itsasertzeko Talaia Ibilbidea luzatzea, Hondarribia eta Mutriku arteko itsasertzeko ibilbidea osatzeko.  
- Zarautz, Getaria eta Zumaiako herriguneetan bizikleta-bideak sortzea, Bizikleta Bideen LPSn zehaztutako 

foru-sareari jarraipena emateko.  
- Orio eta Usurbil artean oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat sortzea, Oria ibaiaren ertzean, 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako moduan.  
- Andatza eta Oria ibaiaren itsasadarra lotuko dituen motordun ibilgailurik gabeko ibilbide bat egiteko aukera 

aztertzea. Urola ibaiaren ardatzean barrena oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat sortzea, 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako moduan (Urolako bailara I-5 ibilbidea), eta Urolako 
trenbide zaharrean egokitutako zatiekin lotzea.  

- Urola ibaiaren erdiguneko bailaran barrena oinezkoentzako eta txirrindularientzako ardatz bat sortzea, 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako Urolako bailara I-5 ibilbidearen barruan Azpeitia eta 
Azkoitia lotzeko.  

- Zarautzen mendiko bizikletentzako zentro bat sortzea, Euskadiko BTT zentroen sarearen barruan.  
- PR-GI-153 ibilbideari lotutako aukerako ibilbide bat sortzea, Altzolako eta Aizkibelgo begiratokietara 

heltzeko aukera ematen duena, eta ibilbide horretan Pagoetako hagina zuhaitz berezia identifikatzea.  
- Zumaiako herriguneko berdeguneak lotzen dituen oinezkoentzako eta txirrindularientzako bide bat sortzea: 

Talaimendiko beheko esparrutik, Urola eta Narrondo ibaien itsasadarretan barrena, Narrondoko 
eremuraino; handik Geltokia industrialdera eta, azkenik, Santiago hareatzara.  

- GR-121, Santiago bidea eta PR-GI-159 lagungarri dituen ibilbidea sustatzea. Ibilbide horrek paisaia-interes 
bereziko San Martin eta Kukuarri-Itxaspe eremuak lotu behar ditu, A-8 autobideko San Martingo lubakiaren 
gainean oinezkoentzako pasabidea jarrita.  

- Aizarnazabal eta Iraeta arteko oinezkoentzako bidea berreskuratzea eta, horretarako, Urola ibaiaren 
ezkerraldean ibai-pasealeku bat egin daitekeen aztertzea.  

- Altzolarats eta Granada erreka bailaretan barrenako sarea osatzeko ibilbide berriak sortzea, muturretan 
Aizarnako eta Erdoiztako sarbideak aprobetxatuta.  

- Beizama erretenaren ondoan Urkuluko harrobiak moztutako bideak berreskuratzea.  

• Begiratokiak zehaztea eta egokitzea sustatzea eta, horretarako, katalogoan agertzen diren begiratokiak 
finkatzea.  

- Ibilgailu motordunekin egiteko ibilbideei lotutako begiratoki hauek identifikatzea, informazio-elementu 
baten bitartez: Elosiagako begiratokia (GI-3740), Elosuako begiratokia (GI-3750), Arrietamendiko begiratokia 
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Paisaiaren kalitate-helburuak Jarduera zehatzak 

(GI-3172), Azkarateko begiratokia (GI-3321), Olasoko begiratokia (GI-3174), Urrategiko begiratokia (GI-
3173).  

- GR-34 eta GR-35 ibilbideei lotutako Illaungo eta Santa Agedako begiratokiak informazio-elementuren 
batekin identifikatzea.  

- Zarauzko Vista Alegre parkeko biribilgunearen ingurua eta biribilguneko dorrearen balioa azpimarratzea.  

• Paisaia lehen mailako baliabide turistikoa delako ikuspegia sustatzea. Estrategia hori ekintza hauekin 
osatzea:  

- Zuhaitz berezi gisa katalogatutako Getariako artelatza identifikatzea, GR-121 ibilbideari lotutako seinale 
batekin.  

- Zuhaitz berezi gisa katalogatutako Azpiazuko artearen ingurua nondik ikus daitekeen adieraztea, PR GI-141 
ibilbideari lotutako seinale batekin.  
 

Eszena-hondoak babestea eta zaintzea edo, bestela, berreskuratzea eta 
duten balioa nabarmentzea, Urola Kostako pertzepzioaren eta 
nortasunaren erreferente gisa babesteko.  

• Hirigintza-antolamenduko tresnen bitartez gune eta eszena-hondo hauek zaintzea: San Anton, Santa 
Barbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, Pagoeta, Indamendi-
Txatxarromendi, Izarraitz, Irukurutzeta eta Samiño, Santa Engrazi, Sañu-Etumeta, Hernio-Gazume, 
Murumendi-Illaun-Urraki. Hori, eraikinen kondizioak mugatuz eta aukerako ibilbideak bilatuz. Jarduerek 
mugarri eta eszena-hondo hauen pertzepzioan izan dezaketen eragina ebaluatzea.  

• Gatzumen aurreikusitako parke eolikoa paisaian hobeto integratzen dela ziurtatzea.  

Zeharkako helburua: Urola Kostako paisaiaren hobekuntzaren 
aurreraeraginezko kudeaketa sustatzea.  

Ez da esparru zehatzetarako neurririk proposatu.  
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4.2. ZENTZUZKO AUKERAK, TEKNIKA ETA INGURUMEN ALDETIK BIDERAGARRIAK 

Bi aukera edo hautabide kontuan hartu dira: “Zero aukera” edo Eremu Funtzionaleko LPPn paisaiaren 
zehaztapenak ez sartzekoa, eta “1 aukera”, Zarautz – Azpeitia Eremu Funtzionaleko LPPn, paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzeko dagozkioan zehaztapenak zein paisaiaren katalogoa eta baita 
paisaiaren kalitate-helburuak, paisaia-unitateak eta interes bereziko eremuak ere, bakoitza dagokion 
maparekin. 

Eusko Jaurlaritzak Paisaiaren Europako Hitzarmenari atxiki zitzaionean hartu zuen konpromisoetako 
bat paisaia lurraldea antolatzeko politiketan sartzea izan zen. Printzipio horri jarraikiz, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan (LAG)zehaztu zen lurraldea 
antolatzeko bitartekoen irizpide eta helburuetako bat paisaia-balioak zaintzea ziurtatzea izango zela; 
gidalerro horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 
4/1990 Legea garatzeko eta gauzatzeko ezarri ziren. 

EAEko LAGak otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren. LAG horietan jasota daude, 
batetik, paisaia aldetik tratamendu berezia behar duten ikus-eremuak katalogatzeko premia; eta 
bestetik, paisaiaren gaur egungoitxura hausten duten obra eta jarduerak gauzatu aurretik paisaia-
azterlana egiteko betekizuna. Gidalerroek diote, gainera, gai horiek lurralde-planetan landu behar 
direla. 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari 
buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren helburua da konpromiso horiek betetzeko mekanismo 
normalizatuak zehaztea eta, era horretan, lurraldearen antolamenduan paisaia integratzeko helburua 
modu koherente eta sistematikoagoan betetzea.  

Dekretuko 3. artikuluaren arabera, lurraldearen antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta 
antolatzeko tresnak dira paisaiaren katalogoak, paisaiaren zehaztapenak, paisaiaren arloko ekintza-
planak eta paisaia integratzeko azterlanak; artikuluan tresna horien edukia ere zehaztuta dago.  

Halaber, 5. artikuluaren arabera, paisaiaren zehaztapenak paisaiaren katalogoetatik eratorritako 
irizpideak dira; zehaztapen horiek paisaiaren kalitate-helburuak lantzen dituzte eta helburu horiek 
lortzeko neurriak zehazten dituzte, dagokien lurralde-plan partzialean sartze aldera. Alde horretatik, 
artikuluak dio paisaiaren zehaztapenak lurralde-plan partzialetan sar daitezkeela gomendio gisa eta 
paisaia integratzeko azterlanekin edo ekintza-planekin zerikusia duten jarduera-proposamen 
moduan, laburpen-mapa batekin batera. Orobat, artikuluaren arabera, paisaia-zehaztapenak behin 
betiko onartutako lurralde-plan partzialetan sartzerakoan ziurtatu behar da agente publiko eta 
pribatuek eta plan horien eragina nabarituko duten herritarrek modu aktiboan parte hartzea 
ziurtatuko duten mekanismoak erabiliko direla.  

Esan bezala, Zarautz-Azpeitia Eremu Funtzionaleko LPPn sektoreko gomendiozko antolaketa-arau 
gisa sartu diren eta hirigintza- eta lurralde-plangintzaren funtsezko printzipio izango diren paisaiaren 
zehaztapenetanoinarria 2012ko maiatzean egindako Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu 
funtzionaleko paisaiaren katalogoa da.  
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Katalogo horretan aztertuta daude, zehatz-mehatz, paisaia baldintzatzen duten giza faktore eta 
faktore naturalak, gaur egungo paisaia eta paisaiaren bilakaera. Gainera, eremu funtzionaleko 
paisaiaren aukerak eta mehatxuak daude baloratuta. Analisi horretatik eratorri dira, batetik, 
paisaiaren ekintza-planak egiteko oinarritzat hartzeko paisaiaren kalitate-helburuak, paisaia-
unitateak eta paisaia-interes bereziko eremuak; eta bestetik, paisaiaren zehaztapenak, ezarritako 
paisaiaren kalitate-helburuak lortze aldera.  

Zehaztapen horiek hirigintza- eta lurralde-plangintzak Paisaiaren Europako Hitzarmenean, EAEko 
Lurralde Antolamenduko Gidalerroetan eta ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuan ezarritako paisaiaren 
kalitate-helburuak betetzeko tresnak dira. Zehazki, Dekretu horretako 2. artikuluan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko herri-administrazioaren eta sektore publikoko erakundeen paisaiaren arloko 
jardueren helburuak daude ezarrita:  

a) Berezko izaeragatik edo kultura-izaeragatik jardun espezifiko eta integratuak behar dituzten 
paisaien balioak kontserbatzea.  

b) Hiri-inguruetako paisaiak hobetzea: bereziki, aldirietakoak eta biztanle-guneetara sartzeko 
bideetakoak.  

c) Landa-inguruetako paisaiak zaindu, hobetu eta oneratzea.  

d) Paisaiak harmoniaz antolatzea, arreta berezia jarriz biztanle guztien eskurago daudenei, hiri- 
eta landa-inguruek elkar ukitzen duten eremuei eta lehorrak eta itsasoak elkar ukitzen duten 
inguruei.  

e) Lurraldearen gaineko esku-hartzeak egokiro integratzea paisaian: batez ere, azpiegiturei eta 
ekonomia-jardueretarako eremuei dagozkien esku-hartzeak.  

f) Paisaiari balioa ematea, ekonomia-faktore bereizgarri gisa eta turismorako baliabide gisa.  

g) Paisaiari balioa ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen kulturaren proiekzio gisa, 
eta, ondorioz, haren identitatearen adierazpen gisa.  

h) Kulturaren zati diren bide tradizionalei balioa ematea, paisaiara hurbildu eta hartaz 
gozatzekopuntu bikain gisa.  

Kontuan hartuta lege-esparru hori, 1 aukerarekin, Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko LPPn 
jasotako paisaiaren zehaztapenak sartzen dituena, paisaiaren arloko aipatu helburuak beteko direla 
ondorioztatzen da. Dokumentu honen 7. atalean adierazten den aldaketa klimatikoa aintzat hartuta 
aurreikusitako ingurumen eraginen azterketak erakusten duenez, hautabide honek eragin positiboak 
dakartza alderdi hauetan: geologia, geomorfologia, nekazal ekoizpen, ura, landaredi eta lurzoruaren 
erabilera, intereseko fauna, Natura 2000 Sarea, korridore ekologikoen sarea, paisaia, kultura-ondarea 
eta sozioekonomia; eta ez du ingurumen-eragin negatibo esanguratsurik ekarriko aztertutako 
alderdietan. 

“Zero aukera”, alegia zehaztapen horiek eremu funtzionaleko LPPn ez sartzea, ekainaren 3ko 
90/2014 Dekretuko 5. artikuluaren kontrakoa litzateke eta beraz LPPn paisaia kudeatu, babestu eta 
zaintzeko zehaztapenak LPP garatzeko plan eta proiektuetan sartzeko eta lurralde antolaketako 
politiketan paisaiaren kalitate-helburuak integratzeko aukera galduko litzateke. Hau guztia, Eusko 

19 

 



Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

Jaurlaritzaren Paisaiaren Europako Hitzarmenarekiko atxikimendua betetzeko oztopoa izango 
litzateke. 

Guzti honek “1 aukera” hautatzeko erabakia zuritzen du. 
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5. ZARAUTZ-AZPEITIA EREMU FUNTZIONALEKO LPP-REN ALDAKETAREN 
AURREIKUSTEKO MODUKO GARAPENA 

Urola Kostako eremu funtzionaleko LPPren aldaketan jaso dira, batetik, gomendio izaera duten 
antolaketa-arauak; bestetik, paisaiaren kalitate-helburuak, zeinak lurralde-plangintza sektorialaren 
eta hirigintza-plangintzaren printzipioak izango diren; eta azkenik, paisaia-interes bereziko eremuak 
eta eremu horietarako paisaiaren ekintza-planak egiteko gomendioa.  

Horregatik guztiagatik, LPP garatzeko zehaztapen horiek eremu funtzionaleko udalerrietako 
hirigintza-plangintzako dokumentuetan eta dagozkien garapen-plangintzetan sartu behar dira; 
udalerri horiek dira Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, 
Zestoa eta Zumaia. 

LPP garatzeko beste tresna batzuk paisaiaren ekintza-planak dira. Plan horiek kudeaketa-tresnak dira 
eta, paisaiaren katalogo eta zehaztapenak oinarri hartuta, eremu funtzionaleko LPPn (dokumentu 
honetan baloratu den aldaketaren bitartez) paisaiaren Zehaztapenetan proposatutako jarduerak 
zehaztuko dituzte. Plan horiek paisaiaren katalogoetan zehaztutako eta paisaiaren zehaztapenetan 
jasotako paisaia-interes bereziko eremuetan esku hartzeko tresna gisa antolatzen dira, beste arlo 
batzuetan ere egiteko aukera alde batera utzi gabe. 

Azkenik, paisaia integratzeko azterlanak obra-proiektu eta jardueren egikaritzeek paisaian dituzten 
ondorioak aztertzeko eta obra eta jarduera horiek paisaian egoki integratzeko ezarritako irizpide eta 
neurriak azaltzeko dokumentu teknikoak dira. Ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuak paisaia integratzeko 
azterlanak egiteko betekizuna ezartzen du: 

a) ”Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 
30eko2/2006 Legearen 28. 5 artikulu-zatian aipatzen diren jardunetan.  

b) Lurralde- edo hirigintza-plangintzak eskatzen duen kasuetan.  

c) Garraio- edo portu-azpiegiturak egitean.  

d) Ondare historiko artistikoaren zati direlako katalogatuta edo inbentariatuta dauden eremu 
edo guneetan, haien ingurua barne. ” 
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6. PLANAREN ALDAKETAK ERAGINDAKO LURRALDE-ESPARRUKO 
INGURUMENAREN EGOERAREN ALDERDI GARRANTZITSUAK 

6.1. ESPARRUA 

Dokumentu honetan aztertutako Lurralde Plan Partzialaren aldaketaren eragin-eremua Zarautz-
Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionala da.  

Urola Kostako eremu funtzionalak 324 km2 eta 11 udalerri ditu; udalerri nagusiak Zarautz eta Azpeitia 
dira. Hona hemen eremu funtzionaleko 11 udalerrietako biztanleria nola banatua dagoen:  

Udalerria Biztanleria % 
Aia 2007 2,77 
Aizarnazabal 708 0,98 
Azkoitia 11351 15,65 
Azpeitia 14305 19,72 
Beizama 183 0,25 
Errezil 616 0,85 
Getaria 2675 3,69 
Orio 5147 7,10 
Zarautz 22658 31,24 
Zestoa 3544 4,89 
Zumaia 9337 12,87 
Urola Kosta 72531 100 
 

 
1. irudia Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionala.  
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Eusko Jaurlaritzak sustatuta 2012an egindako “Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogoa" dokumentuan txosten honetan aztertutako eremuko ingurumenaren alderdi 
garrantzitsuenak daude deskribatuta, zehatz-mehatz. Agiri hori 2. eranskin gisa gehitu diogu 
dokumentu honi, eta hurrengo atalean agiri horretako ingurumenari buruzko edukia laburtu dugu.  

6.2. EZAUGARRI KLIMATIKOAK 

Urola Kostako eremu funtzionala mendi eta ibar atlantikoen lurraldean dago kokatua. Lurralde 
horretan itsasaldeko klima da nagusi, alegia klima atlantikoa, eta tenperatura neurritsua izaten da 
urte osoan eta euri ugari egiten du. Urtaroak desberdinak diren arren, hilabete guztietan euri asko 
egiten du. Tenperatura gozoa da hodei asko izaten direlako eta horrek beroa ez galtzea eragiten 
duelako, batetik, eta itsasoa gertu dagoelako, bestetik. Iparraldeko eta mendebaldeko aire-fluxuek 
ere eragin handia dute.  

Azkoitian, urteko batez besteko tenperatura 12,8 ºC da. Hilabeterik hotzena urtarrila da, batez beste 
7 ºC egiten baitu;eta beroena abuztua, hilabete horretako batez besteko tenperatura 18,7 ºC baita. 
Izotz gehien eskualdearen hegoaldean eta mendi inguruan egiten du. Euriari dagokionez, 
prezipitazioei buruzko datu-sail osoak dituzten bi estazio bakarrik daude, Zarauzkoa eta Azkoitiakoa, 
hain zuzen ere. Datu horien arabera, zenbat eta barrurago, orduan eta euri gehiago egiten du: 
Zarautzen urteko 1. 307 mm izaten dituzte eta Azkoitian, berriz, urteko batez besteko prezipitazioa 1. 
434 mm da. Hori gertatzen da Azkoitia barrualderago dagoelako, prezipitazio orografikoak eragiten 
dituzten erliebe energikoen oinean.  

 
2. irudia Euskadiko prezipitazioen eta tenperaturen mapa. Iturria: Euskalmet. Iturria: Zarautz-Azpeitia eremu 

funtzionaleko paisaiaren katalogoa 

6.3. GEOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA 

Geomorfologiaren ikuspegitik, Urola Kostako eremu funtzionala “mendi eta ibar atlantikoak” izeneko 
unitate morfo-estrukturalean dago kokatua. Unitate horretan zenbait tolestura menditsu daude, 
elkarren paraleloak eta material bigunetan sortutako sakonune edo ildo txikiek bereiziak. 
Mendebaldean, tolesturek MIM-EHE norabidea dute, kantauriar erakoak dira. Aldiz, Urola ibaiaren 
ibilgutik aurrera tolesturak okertu egiten dira eta norabidea aldatzen dute: lehendabizi M-E 
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norabidea hartzen dute eta gero IIE norabidea, eta “euskal arku tolestua” irudikatzen dute. Egitura 
hori dela eta, erliebea konplexua da, sare-formakoa, laukitua, non mendi-lerrokaduren norabideak 
gurutzatu egiten diren. Mendi-lerro horiek egiturak eragiten ditu, ibaien ibilguen higadura handia 
dela eta norabideak zeharkakoak baitira. Ibaiek, gainera, erliebearen sakon-sakonean daudenez, 
hainbat mendigune bakandu sortu dituzte, eta, ondorioz, badirudi Urola Kostako paisaia 
geomorfologikoa konpartimentuetan zatituta dagoela, laukitan banatua. Gauzak horrela, Urola 
ibaiaren ibilguak Izarraitz eta Hernioko mendigunea (1. 072 m) bereizten ditu; Hernioko mendigunea 
unitatearen ekialdeko koadrantean dago, hegoaldeko mugan Errezilgo bailara duela. Hernion dago, 
gainera, Gipuzkoako erdigune geografikoa, eta mendigunearen tontor nagusiak banantzen ditu 
Beterri eta Goierri; iparraldean geratzen den eremuari Kostaldea esaten zaio. Hernioko mendigunea 
iparraldean luzatu egiten da sakonune sublitoraleraino, Pagoetako mendigunean eta Santa Engraziko 
kordan barrena (505 m). Hegoaldean, Murumendiko mendigunera heltzen da, Santa Agedako lepoa 
medio.  

Eskualdearen hegoaldeko mugan frontoien moduan goratzen dira Irukurutzeta eta Samiño mendiak 
(933 m), Urola ibaiaren ibilguak irekitako bailara estu batek bereizita. Mendi horiek hegoaldera 
egiten dute, Murumendiko mendigunearekin topo egin arte.  

EAEko interes geologikoko lekuen inbentarioaren arabera (Eusko Jaurlaritza, 2014), hauek dira Urola 
Kostako eremu funtzionaleko Interes Geologikoko Lekuak (IGL):  

- Itzurun hondartzako multzo geomorfologikoa (interes geomorfologiko handia).  
- Pikoteko luizien itsasertzeko multzo geomorfologikoa (interes geomorfologiko oso handia).  
- Deba-Zumaiako flysch hareatsua, Goi Kretazeoko (interes estratigrafiko eta paleontologiko 

handia).  
- Zumaia-Getariako Eozenoko flyscheko iknofosilak (balio paleontologiko oso handia).  
- K-T muga Zumaian (interes estratigrafiko eta paleontologiko oso handia).  
- P-E muga Zumaian (interes estratigrafiko oso handia eta interes paleontologiko handia).  
- Iraetako meandroa (interes geomorfologiko handia).  
- Zumaiako Paleozenoa eta GSSPak (interes estratigrafiko oso handia).  
- Hernioko sinklinal esekia (erliebe alderantzikatua) (interes geomorfologiko eta tektoniko-

estruktural handia).  
- Getariako arratoiko tonboloa (interes geomorfologiko oso handia).  

Bistakoa denez, Urola Kostako eremu funtzionalean, interes geologiko eta geomorfologikoa duten 
leku gehienak Deba eta Zumaia arteko itsasertzean daude, flyschean. Eremu hori Euskal Itsasertzeko 
Geoparkeko parte da eta, ingurumen-balio handia duenez, biotopo babestu bat ere badu (Deba eta 
Zumaia arteko itsasertza). Aipaturiko elementuetako bat azpimarratu beharko bagenu, Zumaiako K-T 
muga nabarmenduko genuke, desagerpen finikretazikoa aztertzeko munduan den azaleratze klasiko 
garrantzitsuenetako bat baita. Izan ere, itsasoko fauna desagertu egin zela adierazten du eta 
Yucatánen eroritako meteorito batek eragindako inpaktuarekin zerikusia duten osaera-anomaliak 
ditu; inpaktuaren teoriaren egileek ere aipatzen dute. Gainera, muga hori amoniteen bat-bateko 
desagerpena aztertzeko giltza izan zen. Munduan garrantzi handia duenez, GEOSITE izendatu dute, 
eta estratotipo sekzio eta muga-gune orokor (GSSP) izan zedin proposatu zuten, muga horretarako.  
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3. irudia Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko interes geologikoko lekuak. Iturria: Geoeuskadi. Interes 

geologikoko lekuen inbentarioa.  

6.4. EDAFOLOGIA ETA AHALMEN AGROLOGIKOA 

Urola Kostan, lehen deskribatutako hezetasuna eta tenperatura direla eta, lurrari ez zaio ura falta, 
urte-sasoi guztietan prezipitazioa ebapotranspirazioa baino handiagoa izaten baita. Silizio-materialen 
gainean, euri ugariek lurra biziki garbitzen dute, mantenugaiak herrestan eramaten dituzte eta 
aldaketa mineralogikoak eragiten dituzte, aluminioa pixkanaka ugaritu egiten baita; lur-mota horiei 
kanbisol distriko esaten zaie. Hala eta guztiz ere, Urola Kostan material karetsuak ugariagoak dira; 
material horiek sortzen dituzten lurretan azidotzea neurritsua da eta aluminio gutxi pilatzen da edo 
ez da batere aluminiorik pilatzen. Lur-mota horiei kanbisol eutriko esaten zaie. Esparru harritsuetan 
edo higadurak eragindako malda handiko esparruetan dauden gutxi garatutako lurrei leptosol edo 
regosol esaten zaie; Izarraitzeko eguteretan eta Hernioko gailur-lerroetan daude era horretako 
lurrak.  

Eremu funtzionaleko lur horien ahalmen agrologikoa 4. irudian dago irudikatua. Ikusten den moduan, 
eremu funtzionaleko lur gehienak VII motakoak dira, hau da, % 30 baino malda handiagoko 
hegaletako lurrak. Era horretako lurretan higadura oso handia da eta murrizketa eta muga handiak 
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daude; ondorioz, baso-aprobetxamendua eskasa da. Muga agrologiko gutxiko lur gutxi daude (II eta 
III motak), gehienak lurzoru abisaletan (bailara hondoetan).  

 
4. irudia Eremu funtzionalaren azaleraren banaketa klase agrologikoen arabera. Iturria: klase agrologikoen mapa 

(GFA, 1988).  

6.5. HIDROLOGIA 

Urola Kosta zeharkatzen duten ibai garrantzitsuenak Urola eta Oria dira; Oria behe ibilguko azken 
partean bakarrik sartzen da eskualdean. Bi arro nagusietako ibaiadar gehienak Urola Kostan sortzen 
dira, mendi-unitate nagusien goialdean.  

Urola Kostan bost arro hidrografiko daude, eta garrantzitsuenak Urola eta Oria ibaien arroak dira; 
Urola ibaiak du hedadura handiena. Beste hiru arroak oso txikiak dira: Goiabide errekaren arroa, 
Getaria mendebaldean (bi adar baino ez ditu: Loidi eta Etxeberria errekak); Narrondo ibaiaren arroa, 
ipar-mendebaldean, zeina azkenaldera sartzen den eskualdean eta Urola ibaiaren leku berean 
itsasoratzen den; eta Iñurritza ibaiaren arroa, zeinak 20 km2-ko hedadura baino ez duen eta Zarauzko 
hondartzaren ekialdean itsasoratzen den.  
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5. irudia Sare hidrologikoa eta ibai-arroak. Iturria: Geoeuskadi.  

6.6. HIDROGEOLOGIA 

Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionala ipar-antiklinorioko eremu hidrogeologikoan dago, 
eta baita itsasertzeko kateko eremu hidrogeologikoan eta kuaternarioko eremu hidrogeologikoan 
ere, neurri txikiagoan. Eremu funtzionalaren zati handienaren portaera hidrogeologikoa ipar-
antiklinorioko eremu hidrogeologikoarekin lotuta dago, batez ere; zehazki, unitate hidrogeologiko 
hauekin: Izarraitz (Izarraitz, Goltzibar eta Lastur-Arno azpiunitateak), Albiztur (Ugena, Igaran-
Urrestilla eta Albiztur azpiunitateak) eta Gatzume (Zestoa, Ilarratxo-Pagaluz eta Gatzume eta 
jurasikoko unitateak). Akuifero-eremu horietan arrezife-kareharria eta Behe Kretazeoko (Aptiarra) 
kalkarenitak dira nagusi, hau da, iragazkortasun handiko materialak, eta, geografikoki, eremu 
funtzionalaren erdialdean, mendebaldean eta hego-ekialdean daude, nahiz eta unitate 
hidrogeologikoak beste eremu funtzional batzuetara ere hedatzen diren.  
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Gipuzkoako Lurralde Historikoko lurpeko ur-aprobetxamendu garrantzitsuena Izarraitzeko unitate 
hidrogeologikoan dago, Lastur-Arnoko azpiunitate karstikoari loturik; azpiunitate horrek, ordea, 
Debako arrora drainatzen du.  

 
6. irudia Lurpeko ur-masak. Iturria: Geoeuskadi.  

6.7. LANDARETZA ETA LURRAREN ERABILERA 

Urola Kostako lurraldea baso hostoerorkorren eremu biogeografikoan dago. Klima atlantikoaren 
berezko tenperatura eta hezetasuna eta lur sakon azidoak onuragarriak dira haritz kandudunentzat 
(Quercus robur); kondizio naturaletan lurralde osoan hedatuko lirateke. Ospelak eta urte osoan 
hezetasun atmosferiko handia duten eremuak pagadientzat dira mesedegarriak.  

Bestalde, lurraldeko kondizio edafiko eta topoklimatiko orokorrak ez dituzten eremuetan beste era 
bateko komunitate iraunkorrak daude: artadi kantauriarrak, gutxi garatutako lurretan eta lur 
harritsuetan; erriberako landaretza eta hezeguneak; eta dunetako eta paduretako landaretzak.  
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Harizti kandudunak ahultzen direnean agertzen diren landare-komunitateek, alegia sastrakadi eta 
larreek, eta berez haritzak zeuden lurretan jarri dituzten baso-sailek Urola Kostan hedadura handia 
dute eta, ondorioz, lurraldean harizti-orban sakabanatuak baino ez dira geratzen. Harizti kandudunen 
eta pagadien arteko trantsizio-eremuetan eskualdeko beste zuhaizti natural batzuk daude: harizti 
kandugabeak (Quercus petraea).  

Estai menditarrean, 700 metrotik gorako isurialde ospeletan, pagadiak dira nagusi, azidofilo zein 
basofiloak. Urola Kostan Izarraitz, Hernio eta Pagoetako mendiguneetako gailurren ondoko 
isurialdeak eta Santa Ageda muinotik gertuko mendilerro txikiagoen goialdeak hartzen dituzte. 
Beizama hegoaldean eta Ibar errekak sortzen duen bailararen ondoan ere, bereziki ipar isurialdean, 
badaude pagadiak. Gainerakoan, pagadiek hedadura txikiko unadak sortzen dituzte, eta Izarraitzeko 
eta Samiño eta Irukurutzeta mendilerroetako eremu ospelenetan sakabanatuta daude.  

Oro har, hariztiak baino hobeto zainduta daude, baina ezin da esan egoera onean daudenik, haien 
egitura eta funtzioak ez direlako baso helduenak. Masa gazteak dira nagusi,eta anduietatik berriz 
muskildutako pago asko eta pago motz zaharren bat edo beste dago.  

Artadi kantauriarrak gutxi garatutako lur harritsuetan eta udan lehorte handiak izandako lurretan 
kokatu dira; eta lur horiek kareharrizko harkaitzen gainean garatu dira, nagusiki, eta baita material 
silizeoen gainean, neurri txikiagoan, non artelatz-baso faziesak agertzen diren han-hemenka, 
Getarian eta Zarautzen, adibidez.  

Itsasertzeko eremuetan ohikoagoak dira, baina barrualdeko gune babestu batzuetan ere agertzen 
dira. Izarraitzeko hego isurialdeko eta Santa Agedako txoko gerizatu batzuetan artadi kantauriar txiki 
batzuk badauden arren, artadi handienak Zumaia ekialdean daude, Urola ibaiaren eskuinaldean, 
Urgull-mendik eta Garatamendik osatzen duten mendigune txikiko hego isurialdean, eta 
barrualderago, Etxabeko muinoan, hegoaldera begira dauden hegaletan, non eguzkiak bizi-bizi jotzen 
duen eta hezetasunak ez dien hariztiei hazten uzten.  

Eremu berezietako komunitate iraunkorrak faktore mugatzaile gisa jarduten duen faktore 
geoekologikoren bati loturiko inguruneak hartzen dituzten landare-multzoak dira. Urola Kostan 
badaude leku berezietako komunitate horien adibide batzuk. Hedatuena erriberako landaretza da: 
ibai-ibilguen ertzetan hazten da eta haltza da nagusi (Alnus glutinosa). Beste komunitate iraunkor 
batzuek dunak eta padurak, hau da, gatz asko dauden inguruneak, kolonizatzen dituzten dira. 
Eskualdean sakabanatuta dauden urmael ugarietan ere badaude komunitate espezializatuak; 
komunitate horiek bat datoz, neurri handi batean, Ibaieder urtegiaren ertzetako ingurune hezeekin.  

Haltzei dagokienez, haltzadi zaharren lur emankorretan, gaur egun, laboreak, larreak eta makalen 
(Populus nigra), haien hibrido exotikoen eta platanoen (Platanus sp. ) sailak daude. Gauzak horrela, 
lur horietan, orain, haltz-ilara eten gutxi batzuk batzuk baino ez dira geratzen.  

Hezeguneei dagokienez, paduretako komunitateak dira nagusi: orban txikiak sortzen 
dituzte Iñurritza ibaiaren itsasadarrean eta Urola eta Oria ibaien itsasadarretako 
ertzetan. Padura horiek guztiak babestuta daude, Natura 2000 Sarean baitaude, 
aurrerago azalduko dugun moduan. Aipaturiko hiru estuarioek kontserbazio-balio 
handiko Batasunaren intereseko habitatak dituzte eta eremu funtzionaleko itsasertzeko 
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paisaiari dibertsitatea eta kalitatea ematen diote. Bokale horietan, estuarioaz beraz gain, 
Batasunaren intereseko padurako habitat hauek daude: itsasbeheran estaltzen ez diren 
ordoki lohitsu edo hareatsuak (Zostera noltii espeziearekin), itsas-hondakinen gaineko 
urteko landaretza (Honckenyo-Euphorbietum peplis), paduretako urteko landaretza 
halogiloa (Thero-Salicornietea), Spartina zelaiak, paduretako zelai-ihidi halofiloak eta 
paduretako sastrakadi halofiloak (Puccinellio maritimae-Sarcocornietum fruticosae eta 
Puccinellio maritimae- Sarcocornietum perennis).  

Hezeguneak ere ingurune bereziak dira eta beren komunitate iraunkorrak dituzte. Urola 
Kostan urmael ugari dago sakabanatuta, eta baita urtegi garrantzitsu bat ere, Ibaieder 
urtegia, non era horretako inguruneetako berezko landare-formazioak dauden. 
Hezeguneetan landare flotatzaile zein sustraituak daude.  

Halaber, Zarauzko itsasertzean eta, neurri txikiagoan, Zumaiakoan, duna-inguruneetan 
bakarrik hazten diren landare-formazio oso zehatzak daude. Zumaiako Santiago 
hondartzaren atzealdeko eta Zarauzko golfaren eremuko duna-sistemetan Batasunaren 
interesekoak diren habitatak daude, era horretako sistemetan bakarrik aurkitzen 
direnak: hastapen-dunak, Ammophila arenaria espeziedun duna higikorrak eta duna gris 
finkoak, besteak beste.  

Azkenik, itsaslabarretako komunitateak ere formazio iraunkorrak dira. Itsaslabar horiek 
malda handia izaten dute eta harritsuak dira, eta, ondorioz, normalean landare gutxi 
hazten da. Hala, uhinen zipriztinen eraginpean dauden habitaten kondizio gogorretara 
moldatutako landaretza da nagusi, besteak beste: Crithmum maritimum, Armeria 
maritima, Festuca rubra subsp. pruinosa eta Asplenium marinum garoa. Landare-multzo 
horiek dira gutxien hondatuta daudenak,eta paisaia-balioa handia dute.  

Aipaturiko landare-komunitate gehienen kontserbazio-egoera txarra da. Jatorrizko 
basoak, batez ere hariztiak, sakabanatutako eta zatitutako orbanak baino ez dira.  

Topografia egokia eta nahikoa garatutako lurrak dituzten eremu handitan, aspaldiko 
harizti, elordi-lahardi eta zakardiak desagertu egin dira gizakiaren jardueren ondorioz, 
eta landazabal atlantikoaren bereizgarri direnigita- eta hortz-belardiak nagusitu dira. 
Belardiak zaintzeko udaran belarra ebaki egiten dute eta neguan aziendak jan eta 
zapaldu egiten du. Igita- eta hortz-belardiek formazio belarkara beti berdeen itxura dute 
eta gramineoak izan ohi dira nagusi.  

Gaur egun, baso-sail gehienak konifero-basoak dira, bereziki intsinis pinuenak. Leku 
askotan pinu-lerro geometrikoak dira paisaian protagonista, eta berdindu egiten dute. 
Homogeneotasun sentsazio hori sail monoespezifikoetan are handiagoa da, eta sail 
horiek dira ugarienak. Gaur egun, Urola Kostako basoen bi heren intsinis pinuen sailak 
dira.  
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7. irudia Batasunaren intereseko habitatak eta beste baso natural autoktono batzuk.  

6.8. FAUNA INTERESGARRIA 

Urola Kostako harizti-zatietan, haritz kandudun zein kandugabeenetan, klima atlantikoko 
eremuetako berezko animalia-espezie asko daude. Hariztietako giro hezean hainbat 
anfibio-espezie bizi dira, besteak beste: uhandre palmatua (Triturus helvetica), uhandre 
marmolairea (Triturus marmoratus), arrabioa (Salamandra salamandra), apo arrunta 
(Bufo bufo), baso-igel jauzkaria (Rana dalmatina), baso-igel iberiarra (Rana iberica) eta 
baso-igel gorria (Rana temporaria). Entresaka egindako hariztietan eta hariztietatik 
eratorritako paisaia irekietan narrasti hauek dira ugarienak: zirauna (Anguis fragilis), 
musker berdea (Lacerta viridis), sugandila iberiarra (Podarcis hispanica), horma-
sugandila (Podarcis muralis), sugandila bizierrulea (Lacerta vivipara), suge gorbataduna, 
iparraldeko suge leuna (Coronella austriaca), Eskulapioren sugea (Elaphe longissima) eta 
sugegorri kantauriarra (Vipera seoanei). Halaber, hariztietako hegazti adierazgarrienak 
dira zapelatz arrunta (Buteo buteo), kukua (Cuculus canorus), zata arrunta (Caprimulgus 
europaeaus), urubi arrunta (Strix aluco), okil berdea (Picus viridis), okil handia 
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(Dendrocopos major), okil txikia (Dendrocopos minor), uda-txirta (Anthus trivialis) eta 
paseriforme ugari. Ugaztunei dagokienez, hauek dira garrantzitsuenak: Millet satitsua 
(Sorex coronatus), ur-satitsu hankazuria (Neomys fodiens), lursagu gorria (Clethrionomys 
glareolus), larre-lursagua (Microtus agrestis), satagina (Apodemus sylvaticus), muxar 
grisa (Glis glis), urtxintxa arrunta (Sciurus vulgaris), azeria (Vulpes vulpes) eta katajineta 
(Genetta genetta).  

Pagadien egitura sinpleagoa da, eta giroa ospela eta hezea. Ondorioz, espezie gutxi bizi 
dira,baina bizi direnak oso interesgarriak dira, arraroak direlako. Pagadietako anfibio 
garrantzitsuenak arrabioa eta baso-igel gorria dira. Narrastiak ez dira ugariak, baina 
aurki ditzakegu, adibidez, sugandila bizierrulea, horma-sugandila eta zirauna. Hegaztiei 
dagokienez, askotarikoagoak dira. Eguneko harrapari adierazgarrienak zapelatz arrunta, 
aztorea (Accipiter gentilis), gabiraia (Accipiter nisus) eta zapelatz liztorjalea (Pernis 
aviporus) dira. Pagadietako ugaztun nagusik dira ur-satitsu hankazuria, satitsu 
buztankarratua (Sorex araneus), satitsu txikia, erbi europarra (Lepus carpensis), muxar 
grisa, urtxintxa arrunta, satagina, lursagu gorria, larre-lursagua, azeria, lepahoria (Martes 
martes), ipurtatsa (Mustela putorius), basakatua (Felis sylvestris), orein arrunta (Cervus 
elaphus), orkatza (Capreolus capreolus) eta basurdea (Sus scrofa).  

Artadi kantauriarretan, uste ez bezala, ez dago ornodun-komunitate mediterraneorik: 
eremu horiek inguruko baso hostoerorkorretan daudenen antzeko animalia-espezieek 
kolonizatzen dituzte. Narrasti-komunitateetako espezieak baso hostoerorkorretakoak 
baino eskasagoak dira, eta ugarienak horma-sugandila eta Eskulapioren sugea dira.  

Aipaturiko inguruneetako berezko espezieei dagokienez, kontserbazio-balio handia 
dutenak azpimarratu behar ditugu. Basoetan fauna saproxiliko ornogabeak nabarmendu 
behar dira, besteak beste espezie hauek: Lucanus cervus, Rosalia alpina, Cerambix cerdo, 
Limoniscus violaceus eta Osmoderma eremita, Elona quimperiana moluskuaz gain. Urola 
Kostako mendiguneetan, bereziki Izarraitzen, espezie mehatxatu ugari daude, adibidez, 
sai arrea (Gyps fulvus) eta sai zuria (Neophron percnopterus). Eta baita eremu horiek 
kudeatzeko giltza den kiroptero-komunitate garrantzitsu bat ere; hona hemen 
komunitate horretako espezie batzuk: Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii), 
ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum),Natterer saguzarra(Myotis nattereri), 
ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale),ferra-saguzar txikia (Rhinolophus 
hipposideros),arratoi-belarri handia (Myotis myotis),iparraldeko belarrihandi arrea 
(Plecotus auritus) hegoaldeko belarrihandi grisa (Plecotus austriacus),gau-saguzar 
txikia(Nyctalus leisleri),pipistrelo arrunta(Pipistrellus pipistrellus), Kuhl pipistreloa (Pipistrellus kuhlii) 
eta Geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus). Izarraitzeko kiropteroen komunitatea 
azpimarragarria da. Izan ere, mendigunearen karstifikazioa dela eta, koba-fauna 
espezializatu eta endemikoarentzat kondizio egokiak dituzten leizeen dentsitatea handia 
da.  

Fauna iktiologikoari dagokionez, goi-ibarretan ondo zaindutako tarteetan amuarrainak 
daude, eta hori urak kalitate ona duenaren seinale da. Gainera, Urola ibaiaren behe-
ibarretan aingirak daude.  

32 

 



Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

6.9. NATURA-INTERESEKO EREMUAK ETA NATURAGUNE BABESTUAK 

Urola Kostako eremu funtzionaleko natura-intereseko eremu nagusiak paisaiaren 
katalogoko paisaiaren balio ekologikoei buruzko mapari dagokion 4. planoan (ikusi 1. 
eranskina)daude bildu eta laburtuta. Plano horretan adierazitako eremuetan erkidegoko, 
estatuko edo Europako araudiek babestutako irudiren bat dutenak azpimarratu behar 
dira. Lehenik eta behin, Iñurritzako eta Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo 
babestuak; itsasertz hori Geoparke ere bada, balio geologiko eta estratigrafiko 
garrantzitsua duelako. Bigarrenik, zuhaitz bereziak, Pagoetako hagina, Aspiazuko artea 
eta Getariako artelatza erkidegoko arauak medio babestuta baitaude. Hirugarrenik, 
mapan agertzen diren hezeguneak EAEko Hezeguneen LPSk babestuta daude, eta 
planoan agertzen diren interes bereziko ibaiertzetako erabilerak EAEko Ibai eta Erreken 
Ertzak Antolatzeko LPSren bidez antolatuta daude. Azkenik, eremu funtzionalean dauden 
Batasunaren intereseko zazpi guneak aipatu behar ditugu, zeinak Kontserbazio Bereziko 
Eremu izendatu diren, Habitaten Zuzentarauan ezarritakoari jarraikiz (Kontseiluaren 
92/43/EEE Zuzentaraua). Gune horiek diraHernio-Gatzume, Garate-Santa Barbara, 
Iñurritza, Izarraitz, Pagoeta, Oria ibaiaren itsasadarra eta Urola ibaiaren itsasadarra (Ikusi 
1. eranskina, paisaiaren balio ekologikoen mapa).  

6.10. KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarearen arabera (Eusko Jaurlaritza, 
2005), “zientzialariek diote herrialde industrializatuetan biodibertsitatea galtzen dela, 
nagusiki, habitat naturalen eta basa-organismoen populazioen zatiketa-prozesuen 
ondorioz”. Hori jakinik, Euskal Herrian, 2005. urtean, EAEko korridoreen sarea sortzeko 
proposamena egin zen, eta lan hori egiteko konpromisoa EAEko ingurumeneko esparru-
programetan eta duela gutxi onartutako biodibertsitatearen estrategian jaso da.  

Korridore-sare hori diseinatzeko, ezinbestekoa da, lehenik, zatitze-arazo hori zer habitat-
motek duten eta eskualde-mailako korridore ekologikoen sare baten bitartez habitat 
horietako zein lotu daitezkeen zehaztea (sareko xede habitatak); bigarrenik, lotu 
beharreko eremu eta guneak (edo biodibertsitatearen erreserbak) aukeratzea; 
hirugarrenik, xede espezieek eremu eta gune horietan batetik bestera ibiltzeko bide 
posibleak ezartzea (joan-etorri kostu txikiena); eta azkenik, eremu eta gune horiek lotzen 
dituzten kostu txikieneko ibilbide horien, hau da, korridoreen inguruan zabalera 
aldakorreko zerrendak ezartzea.  

Lotura-korridoreak eteten dituzten sektore garrantzitsuenak (dauzkaten xede habitaten 
hedadura dela eta) korridoreetatik bereizten dira eta eremu eta guneen arteko lotura-
esparru esaten zaie.  

Paisaiaren balio ekologikoen mapan (ikusi 1. eranskina) Urola Kostako eremu 
funtzionalean korridore ekologikoen sarea osatzen duten elementuak daude irudikatuta; 
elementu horiek gune nagusiak lotzen dituzte eta, batzuetan, LPPren esparrutik harago 
hedatzen dira. Korridore horiek gune hauek lotzen dituzten eremuak dira: Izarraitz-Arno, 
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Pagoeta-Izarraitz, Izarraitz-Aizkorri-Aratz, Hernio-Gatzume-Aralar-Izarraitz eta Pagoeta-
Hernio-Gatzume.  

Horrez gain, lotura-interes berezia duten ibai-zati batzuk daude, ur-ibilgu hauetan: 
Altzolaratz-Granadaerreka, Kilimoi, Goitzibar, Sastarrain, Katuin eta Errezil.   

6.11. PAISAIA 

Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoak (Eusko Jaurlaritza, 2012) 
Urola Kostako eremu funtzionaleko paisaiaren analisi zorrotz bat du. Gaur egungo 
paisaiari buruzko azterlan zehatz batez gain, kontzeptu hauekin zerikusia duten beste 
eduki batzuk ere baditu: paisaiaren adierazpen artistikoa, paisaia garrantzitsuak, 
paisaiaren dinamikak, paisaiaren bilakaera eta abar. Hori guztia laburtzeko, aipaturiko 
katalogoak LPPren esparruko paisaia unitateetan antolatzea proposatzen du: “Eremu 
homogeneoak paisaian, jakinik homogeneotasuna ez dela guztizkoa, lan eskala kontua 
da, izan ere paisaiak duen propietate bat barne dibertsitatea da, eta hori argi ikusten da 
eskala handitu ahala”.  

Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoko 1a planoan, alegia paisaiaren 
unitateen mapan (ikusi 1. eranskina), zatikatze hori dago azaldua.  

Halaber, analisi horren emaitza gisa, katalogoan paisaia-interes bereziko eremuak daude 
zehaztuta. Eremu horiek txosten honetako 4. atalean aipatu ditugu eta katalogoko 14. 
planoan kontsulta daitezke. Guztira paisaia-interes bereziko 29 eremu zehaztu dira; 
eremu horietatik 12 naturagune babestuei lotuta daude eta 17 ez daude naturagune 
babestuei lotuta. Azkenik, katalogoan berreskuratzeko eta duten balioa azpimarratzeko 
premiagatik paisaia-interes berezia duten bost eremu daude.  

Gai horiekin zerikusia duen informazio guztia 1. eranskinean eta Zarautz-Azpeitia eremu 
funtzionaleko paisaiaren katalogoko 1a planoan, alegia paisaia-unitateen mapan, eta 
paisaia-interes bereziko eremuen inguruko 14. planoan kontsulta daiteke.  

6.12. KULTURA-ONDAREA 

Urola kostako LPPren esparruko kultura-ondarean monumentu gisa katalogatutako 35 
elementu (erlijiozko eraikinak, jauregiak, etxeak, dorretxeak eta baserriak) eta zortzi 
monumentu-multzo daude (Getaria, Orio, Zarautz, Azkoitia, Aia, Zumaia, Zestoa eta 
Azpeitiako hirigune historikoak). Arkeologia-intereseko eremuak ere badaude, 
megalitoak, adibidez (guztira 32, dolmenak eta tumuluak batuta), eta baita aztarnategi 
arkeologikodun lau leize ere (Altxerriko leizea eta Ekaingo haitzuloaren erreplika barne).  

Kultur ondarean badaude beste elementu nabarmen batzuk ere, besteak beste 
Donejakue bidea (Donejakue bidea eta Donostia-Deba bitarteko Donejakue bidea), 
Askizuko eta Santa Barbarako erromatarren galtzadak eta kultur ondare industrialeko 
elementuak: burdinolak, errotak, karobiak, meatze zaharren hondarrak, ontziola 
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historikoak eta eraikin bereziak (arrantzale-kofradiak, tren-geltokiak eta museoak). 
Horiek guztiak eremu gizatiartu horretan gizakiek mendeetan egindako jarduera bizien 
lekuko dira.  

Elementu horiek guztiak katalogoko 6. planoan, alegia paisaiaren balio historikoen 
mapan, daude irudikatuta (ikusi 1. eranskina).  

 

6.13. SOZIOEKONOMIA 

Lehen esan bezala, Urola Kostako eremu funtzionala Gipuzkoako probintzian dago. 
Eremu funtzionalak 325 km2 eta 11 udalerri ditu, eta udalerri nagusiak Zarautz eta 
Azpeitia dira. Azpeitiako udalerriak Azkoitia, Zestoa, Beizama eta Errezilen du eragina. 
Gainerako udalerriek, alegia Aizarnazabal, Getaria, Zumaia, Aia eta Oriok, Zarautzerako 
joera dute; dena den, Orion Donostiak ere badu eragina. Azpeitia barruti judizialeko 
burua da; barruti hori bat dator eskualde-eremuarekin, nahiz eta Tolosaldeari dagokion 
Bidania-Goiatz udalerria ere hartzen duen.  

Eskualdeko biztanleriaren dentsitatea 223 biz/km2 (2009) da eta, 2010eko datuen 
arabera, guztira 72. 531 biztanle daude, eskualdeko 11 udalerrietako 25 biztanle-
guneetan banatuta.  

Azken urteetan, biztanleriak gora egin du pixka bat, 2003tik urtero % 1, hain zuzen ere, 
nahiz eta krisi ekonomikoaren ondorioz joera hori eten egin dela dirudien.  

Orokorrean, itsasertzetik gertuen dauden udalerriak izan dira demografia aldetik 
dinamikoenak, batik bat 1986tik 1991ra, eta batez ere Zumaia, Zarautz eta Aizarnazabal; 
Orioko biztanleriak aldi horretan ez zuen ez gora ez behera egin.  

Urola Kosta Gipuzkoan biztanleko BPGd handiena duten eskualdeen zerrendan 
laugarren dago: 2008an biztanleko 31. 317 euro zen. Eremu funtzionalean Aiak du 
biztanleko BPGd handiena (43. 711 euro), eta haren atzetik datoz Zumaia (31. 994 
euro), Getaria (28. 296 euro), Zarautz (23. 609 euro) eta Orio (15. 318 euro). 2000. 
urteko datuen arabera, BPGd-ren % 58 industria-sektorean sortzen da, % 32 zerbitzu-
sektorean, % 6 nekazaritzan eta % 4 eraikuntzan.  

Eskualdean 26. 233 biztanle landun daude (2007ko abendua),eta gehienek, biztanleen 
% 85ek, industrian eta zerbitzu-sektorean egiten dute lan (% 45ek industrian eta 
% 40,6k zerbitzuen sektorean). Nekazaritzan biztanleen % 2,8k egiten du lan eta 
eraikuntzan % 11,5ek. Alde horretatik, kontuan hartu beharra dago azken urteetan 
eraikuntza-sektoreak behera egin duela nabarmen eta gaur egun portzentaje hori askoz 
txikiagoa dela.  

Eremu funtzionaleko azaleraren % 63,2n baso-sailak daude, eta % 23n larreak. Eremu 
funtzionalean, produktu batek jatorri-deitura du, Getariako txakolinak, alegia; eta hiru 
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nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-produktuk Eusko Label kalitate-bereizgarria 
dute. Getariako portuan urtero 7. 000 Tm arrain lehorreratzen dituzte.  

Industria eta eraikuntza sektoreetan 700 enpresa baino gehiago daude; horietatik 
% 79,3 manufaktura-enpresak dira eta gainerakoak eraikuntza-sektorekoak. Zerbitzu-
sektorean 1. 701 establezimendu daude eta gehienetan elikagaiak ez diren produktuak 
saltzen dituzte, txikizka.  

Turismo-jarduerak itsasertzean du garrantzia, bereziki Zarautzen, hondartzari lotuta, eta 
Zestoan, bainuetxe-instalazioak direla eta. Bigarren etxebizitzek eta sasoiko 
errentamenduak badute nolabaiteko garrantzia, batez ere Zarautzen. Eskualdean 
guztira 41. 000 etxebizitza daude eta 8. 817 ez dira nagusiak: erdia bigarren etxebizitzak 
dira eta beste erdia hutsik dago.  

Komunikabideak itsasertzaren paraleloak dira: A-8 autobidea (Bilbo-Behobia); N-634, 
itsasertzeko errepidea; eta Gipuzkoako eta Bizkaiko hiriburuak lotzen dituen bide 
metrikoko trenbidea. Itsasertza eta Urolako bailara EAEko oinarrizko errepide sareko GI-
631 errepideak lotzen ditu; eta itsasertza eta Goierri, berriz, GI-2635 eskualde-
errepideak (Azpeitia-Beasain). Errepide horren paraleloa zen Urolako trenbidea itxi egin 
zuten 80ko hamarkadan. Trenbide horretako Azpeitiako geltoki zaharrean 
Burdinbidearen Euskal Museoa dago orain.  

Natura-ondareari dagokionez, Urola Kostan parke natural bat, Batasunaren intereseko 
zazpi eremu eta bi biotopo babestu daude. Kultura-ondarean, berriz, monumentu gisa 
katalogatutako 35 elementu eta zortzi monumentu-multzo daude.  

6.14. INGURUMEN-ARRISKUAK 

LPPren esparruko ingurumen-arrisku potentzial handienek uholdeekin dute zerikusia, 
bailara-hondoetan hirigune, industria-jarduera eta komunikabide ugari baitaude. 
Horrexegatik, gainera, arrisku potentzialak dira, halaber, lurgaineko zein lurpeko uretara 
isur daitezkeen kutsatzaileak, batetik; eta industria-jardueren ondorioz kutsatutako 
lurrak, bestetik. Oro har, akuiferoen kalteberatasuna ere ingurumen-arriskua da, giza 
jarduera antzina hasi zelako (nekazaritza eta abeltzaintza) eta XX. mendeko garapen 
industrialaren ondoren areagotu egin delako; jarduera horiek, gainera, erraz kutsatu 
daitezkeen lurretan gauzatzen dira maiz. Azkenik, beste ingurumen-arrisku batzuk 
lurzoruaren higadurarekin eta zenbait lekuren eutrofizazioarekin dute zerikusia; leku 
horietako bi dira, adibidez, Iñurritza ibaiaren itsasadarra eta Ibaieder urtegia, 
mantenugaiak isur daitezkeelako.  

Katalogoko 10. planoan, paisaiaren arriskuen mapan (ikusi 1. eranskina), aipaturiko 
arrisku horietakoren bat duten esparruak daude zehaztuta.  
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7. AURREIKUSTEKO MODUKO INGURUMEN-ERAGINAK, KLIMA-ALDAKETA 
KONTUAN HARTUTA 

Atal honetan LPPren aldaketan zehaztutako jarraibide, irizpide eta proposamenak aplikatzeak eragin 
ditzakeen ingurumen-inpaktu positibo eta negatiboak zehaztu ditugu,klima-aldaketa kontuan 
hartuta.  

Lehenik eta behin, azpimarratu behar dugu Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogotik eratorritako eta aztergai dugun aldaketaren bidez LPPn sartutako paisaia-zehaztapenak 
ingurumen-arloko tresnak direla nagusiki, haien oinarrizko helburua baita paisaiaren kalitate-
helburuak ezartzea, eremu funtzionaleko paisaia babestea, kudeatzea eta antolatzea sustatze aldera, 
balio ekologikoak paisaiaren funtsezko elementutzat hartuta.  

Ondorioz, LPPren aldaketak ingurumenean dituen eraginak baloratzeko oso kontuan hartu behar da 
hori; horregatik, eragin positiboen garrantzia eta indarra eztabaidatu daitezke, baina esanahia ez. 
Horrek ez du esan nahi LPPren aldaketaren ingurumen-ebaluazioan, plangintzaren helburuak lortzeko 
proposatutako jardueren eragin kaltegarriak zehazteaz gain, ez denik kontuan hartu behar 
konponbide horiek aldaketaren helburuak berak lortzen zenbateraino laguntzen duten.  

4. 1 ataleko 1. taulan eremu funtzionalaren LPPn sartutako zehaztapenetan proposatutako jarduera 
zehatzak daude jasota, zehaztapen horiek lantzen dituzten eta inpaktuak sor ditzaketen paisaiaren 
kalitate helburuekin zerikusia dutenak.  

7.1. ERAGINAK KLIMA-ALDAKETAN 

Paisaiaren zehaztapenetatik eratorritako jarduerek ez dute lurzorua artifizialtzen eta ez dute gas 
kutsatzaileen eta berotegi-efektuko gasen isuria gehitzen; ondorioz, ez dute bero-uhartea handitzen 
(bero-uhartea hiri-eremuetan hiri-inguruarekin alderatuta izaten den gehiegizko tenperatura da).  

7.2. ERAGINAK GEOLOGIAN ETA GEOMORFOLOGIAN 

Paisaia naturalei dagozkien zehaztapenetan ondare natural geologiko eta geomorfologiko 
garrantzitsuenak (interes geologikoko gune eta lekuak) babestea eta zaintzea aintzat hartzen da; 
beraz, LPPren aldaketak eragin positiboa du balio geologikoetan. Zehazki, proposamena da 
itsasertzeko eremuak eta eremu horietako bereizgarriak zaintzea eta babestea, interes geologikoko 
lekuak barne (Zumaia eta Getaria arteko Eozenoko flyscha, Getariako arratoiko tonboloa eta abar).  

Hasiera batean, paisaia babesteko zehaztapenak gauzatzerakoan ez da lurrik mugituko, behar izanez 
gero lurra pixka bat birmoldatu baino ez da egingo.  
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7.3. ERAGINAK NEKAZARITZA-PRODUKTIBITATEAN 

Paisaiaren zehaztapenek paisaian eta lurraldean integratutako nekazaritza-ustiapeneko ereduen 
aldeko eta landa-lurzoruaren zaintza aktiboa erraztearen aldeko apustua egin dute; alde horretatik, 
asmoa da erabilerari lotutako paisaia-elementuak zaintzen eta berreskuratzen ahalegintzea.  

Beraz, paisaiaren inguruko zehaztapenek ez dute nekazaritza-produktibitatea kaltetuko, aitzitik: 
sustatu egingo dute.  

7.4. ERAGINA URETAN 

Proposatutako jarduerek nekez eragingo diete lurpeko urei.  

Ibaietako paisaiari buruzko zehaztapenek ibai-ibilgu, urtegi eta putzuen eta haien gertuko eragin-
eremuen lehentasunezko zaintza sustatzeko jarraibideak ezartzen dituzte, lotura ekologiko gisa 
interesa dutelako eta ibai-ibilgu osoan paisaia-balioa dutelako, ibai eta erreken ertzetako landaretza 
zaintzea eta berreskuratzea ziurtatze aldera. Proposamena da ibilguetako ingurumena eta kalitate 
ekologikoa berreskuratzea eta inpaktuak ezabatzea, eta, horretarako, babes-zorguneak andeatzen 
dituzten eraikinak eta elementuak kentzea eta ibilgu estaliak berreskuratu eta ingurunean 
integratzea. Halaber, planteatzen dute ibai-ibilguen ertzei eta ur-laminei loturiko bide eta ibilbideak 
sustatzea eta ibai-elementuen eta hirigintza-garapen berrien arteko trantsizio-espazio libreak 
bultzatzea. Horregatik guztiagatik, jarduerek, oro har, sare hidrografikoan eragin positiboa izango 
dute.  

Kontuan hartu behar da ur-ibilguen ertzetan ibilbideak hobetzeak eta sortzeak (Urola ibaiaren 
ezkerraldean Aizarnazabal eta Iraeta arteko oinezkoentzako bidea, Beizama errekaren ondoko bideak 
eta Altzolaratzeko eta Granadaerrekako ibilbide berriak; ikusi 1. taula) eragin kaltegarriak izan 
ditzakeela ibilgu horietako uraren kalitatean, lan horiek irauten duten bitartean. Alde horretatik, 
neurri prebentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaileei buruzko 11. atalean, jarduera horiek uren 
kalitatean izan ditzaketen eragin kaltegarriak prebenitzeko edo gutxitzeko neurriak daude zehaztuta.  

7.5. ERAGINA LANDARETZAN ETA LURRAREN ERABILERAN 

Zehaztapenek proposatzen dute gaur egungo eta etorkizuneko garapen, jarduera eta azpiegituretako 
paisaia hobetzea eta, beraz, hiri, hiri-inguru eta landa-eremuetako paisaiak eta paisaia naturalak 
hobetzea. Eta paisaia integratzeko oinarrizko elementuetako bat landaretza da. Gainera, 
zehaztapenetako aholku bat da bertako landare-espezieak erabiltzea eta paisaia integratzeko 
azterlanak egitea.  

Helburuak dira guneen arteko segida naturala eta lotura ziurtatzea, natura-elementu bereziak 
babestea, ibai eta erreka ertzetako erriberako landaretza zaintzea eta berreskuratzea, lurraldeko 
berezko sistema naturalak mantentzea eta berreskuratzea, nekazaritza-paisaian zuhaitz- eta 
zuhaixka-eskaiak sustatzea eta basoa soildutako eremuak berreskuratzea (Urgull-mendi, 
Mendizorrotzeko sakanak, Argiti mendia). Gainera, pinu, eukalipto eta beste espezie batzuen labore 
bakarreko baso-ustiapenak mugatzea aztertzeko eta eremu jakin batzuetan nahitaez bertako 
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espezieak erabiltzeko betekizuna ezartzeko aukera aintzat hartzen da; eremu horiek dira, adibidez, 
hiriguneen edo landa-gune nagusien babes-perimetroak eta balio bikainak dituztelako paisaia-interes 
berezia duten eremuak. Dauden landare edo zuhaiztiak kaltetzen direnerako konpentsazio-neurriak 
ezartzeko aukera ere aintzat hartzen dute. Gauzak horrela, bertako landaretzak hartutako lurren 
hedadura handitu egingo da.  

Kontuan hartu behar da ur-ibilguen ertzetan ibilbideak hobetzeak eta sortzeak (Urola ibaiaren 
ezkerraldean Aizarnazabal eta Iraeta arteko oinezkoentzako bidea, Beizama errekaren ondoko bideak 
eta Altzolaratzeko eta Granadaerrekako ibilbide berriak; ikusi 1. taula) eragin kaltegarriak izan 
ditzakeela erriberako landaretzan. Behatoki, oinezkoentzako ibilbide eta bizikleta-bide berriak 
egiteak (Zarauzko BTT zentroa barne) eragina izan dezake, halaber, bertako landaretza-masa 
naturaletan edo intereseko habitatetan. Bizikleta-bide gehienak Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSkoak 
dira, eta kontuan hartu behar da LPS horrek ingurumena hasiera-hasieratik hartzen duela aintzat 
aldagai gisa eta sarea ingurumen-inpaktuak gutxitzeko irizpideari jarraikiz diseinatzen duela.  

Eragin horiek puntualak izango dira eta, aurrerago proposatutako neurri prebentibo, zuzentzaile eta 
konpentsatzaileak kontuan hartuz gero (ikusi 11. atala), gutxitu egingo dira. Neurri horiek proiektuak 
diseinatzeko zein obrak egikaritzeko faseetarako daude zehaztuta. Gainera, kontuan hartu behar da 
bizikleta-bideen LPSk bidegorrien proiektuak lantzeko prozesuan ingurumen-azterlana egiteko 
premia ezartzen duela.  

7.6. ERAGINAK INTERESEKO FAUNAN 

Landaretzaren eraginari buruzko atalean habitat naturalen inguruan egindako proposamenek 
(guneen arteko segida naturala eta lotura ziurtatzea, natura-berezitasunak zaintzea, erriberako 
landaretza zaintzea eta berreskuratzea, lurraldeko berezko sistema naturalak zaintzea eta 
berreskuratzea, itsasertzean soildutako basoak berreskuratzea, basoak berritzeko hostozabalak 
erabiltzea, heskaiak eta harrizko hormak dituzten nekazaritza-paisaiak sustatzea eta abar) habitat 
naturalak hobetuko dituzte eta, ondorioz, habitat horietako faunan eragin positiboa izango dute.  

Faunaren habitataren kalitatean eragin positiboa izan dezakeen beste zehaztapen bat argi-poluzioa 
gutxitzeko proposamena da.  

Eremu sentikorretan (ibaien ibilguak edo naturagune babestuak) jarduerak gauzatzeak intereseko 
espeziak dauden eremuetan eragina izan dezake eta, horregatik, 11. atalean eragin horiek saihesteko 
edo gutxitzeko neurri batzuk daude jasota, nagusiki neurri prebentiboak.  

7.7. ERAGINA NATURA 2000 SAREAN 

Natura 2000 Sareari dagokionez, eremu funtzionalean Batasunaren intereseko zazpi gune daude, 
zeinak kontserbazio bereziko eremu izendatu diren, Habitaten Zuzentarauan ezarritakoari jarraikiz 
(Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua). Gune horiek diraHernio-Gatzume, Garate-Santa Barbara, 
Iñurritza, Izarraitz, Pagoeta, Orioko itsasadarra eta Urola ibaiaren itsasadarra.  
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Ibaietako eta itsasertzeko paisaiak eta paisaia naturalak hobetzeko proposatutako zehaztapen 
orokorrek eremu funtzionalean dauden Natura 2000 sareko eremuetako balioak hobetu ditzakete 
eta, beraz, eragin positiboa izan dezakete.  

Gainera, Natura 2000 Sarean eragin zuzen edo zeharkakoa izan dezaketen jarduera zehatz batzuk 
aurreikusi dira. Jarduera horiek taula honetan bildu ditugu:  

2. taula Natura 2000 Sareko eremuetan proposatutako jarduerak 

Kodea Natura 2000 Sareko eremuak Proposatutako jarduerak 
ES2120008 Hernio-Gatzume - Granada errekatik Pagoetarako korridorea Natura 2000 Sarean 

sartzea.  
- Gatzumeko parke eolikoa, eraikitzen bada, paisaian hobeto 

integratzen dela ziurtatzea.  
- Hernio-Gatzumeko eszena-hondoaren ikuspegia babestea eta 

zaintzea.  
 

ES2120006 Pagoeta - Pagoetako eszena-hondoaren ikuspegia babestea eta zaintzea.  
- Pagoeta inguruan jarduerak ezabatzeko eta prebenitzeko 

neurriak ezartzea.  
ES2120003 Izarraitz - Izarraitzeko eszena-hondoaren ikuspegia babestea eta zaintzea.  
ES2120007 Garate-Santa Barbara - Santa Barbara-Garate-Azkizuko eszena-hondoaren ikuspegia 

babestea eta zaintzea.  
- Paisaia komunikazio-ardatz nagusietatik (GI-2633 eta GI-3391) 

hobetzen hastea.  
ES2120009 Iñurritza - Iñurritzako hondakin-uren araztegia beste leku batean jartzeko 

aukera aztertzea (orain KBEren eta biotopoaren ondoan dago).  
- Talaimendiko eszena-hondoaren ikuspegia babestea eta zaintzea.  

ES2120004 Urolako itsasadarra - Urolako itsasadarraren ibai-eremuaren ingurumena eta paisaia 
berreskuratzea eta lehengoratzea.  

- Zumaiako industrialde finkatuen irudia hobetzeko politika 
gauzatzea.  

ES2120010 Oriako itsasadarra - Oriako itsasadarraren ibai-eremuaren ingurumena eta paisaia 
berreskuratzea eta lehengoratzea.  

- Azpiegitura berriak (Orioko saihesbide berria) paisaian hobeto 
integratzen direla ziurtatzea.  

- Orio eta Usurbil arteko bizikleta-bidea, Oria ibaiaren 
itsasadarreko ertzen ondoan.  

Ia jarduera guztiak positiboak dira. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da Usurbil eta Orio 
artean Oria ibaiaren ertzetan bizikleta-bidea jartzeak ez duela KBE inola ere kaltetu behar. 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn proposatutako ibilbide bat da, sarea ingurumen-inpaktuak 
gutxitzeko irizpideari jarraikiz diseinatu dena eta dagokion Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa egin 
zaiona. Dena den, 11. atalean proposatutako neurri prebentibo eta zuzentzaileak aintzat hartu behar 
dira.  

7.8. ERAGINA KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREAN 

Eremu funtzionalean korridore ekologiko hauek daude:  

- Izarraitz-Arno.  

- Izarraitz-Aizkorri-Aratz.  

- Pagoeta-Izarraitz.  

- Hernio-Gatzume-Aralar-Izarraitz.  
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- Pagoeta-Hernio-Gatzume.  

Horrez gain, korridoreen sareak interes berezikotzat hartzen dituen ibai-zati batzuk daude: 
Altzolaratz-Granadaerreka, Kilimoi, Goltzibar, Sastarrain, Katuin eta Errezil.  

Landaretzaren eraginari buruzko atalean habitat naturalen inguruan egindako proposamenek 
(guneen arteko segida naturala eta lotura ziurtatzea, natura-berezitasunak zaintzea, erriberako 
landaretza zaintzea eta berreskuratzea, lurraldeko berezko sistema naturalak zaintzea eta 
berreskuratzea, itsasertzean soildutako basoak berreskuratzea, basoak berritzeko hostozabalak 
erabiltzea, heskaiak eta harrizko hormak dituzten nekazaritza-paisaiak sustatzea eta abar) habitat 
naturalak hobetuko dituzte eta, ondorioz, eremu funtzionaleko korridore ekologikoetan eragin 
positiboa izango dute.  

7.9. PAISAIAREN KALITATEA HOBETZEA 

Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko LPPko paisaiaren inguruko zehaztapenen helburua paisaiaren 
kalitate-helburuak lantzea da eta, beraz, kalitatea nabarmen hobetuko da. Kalitatea hobetzeko 
irizpideak ezartzeaz gain, zehaztapenetan jarduera zehatzak proposatzen dira (ikusi 1. taula), 
paisaiaren katalogoan egindako eremu funtzionaleko paisaiaren analisi zorrotzetik eratorriak.  

Zehaztapen horiek aplikatuz, hiri-paisaiaren balioak sustatuko dira (parke eta eremu publikoak, 
ondare-elementuak, ibaietako fatxadak eta abar) eta gaur egungo eta etorkizuneko hirigintza-
garapen eta jarduera ekonomikoak paisaian integratuko dira; ondorioz, hiriko, hiri-inguruko eta 
landa-eremuko paisaiak hobetu egingo dira. Halaber, paisaia naturalak (ibaiak, itsasertzak eta 
basoak) eta nekazaritza-paisaiak hobetzeko jarduerak proposatzen dituzte. Orobat, gaur egungo eta 
etorkizuneko azpiegitura linealak eta beste jarduera-mota batzuk,besteak beste hondakinak eta 
erauzketa-jarduerak kudeatzeko azpiegiturak, paisaian integratzeko irizpideak ezartzen dituzte.  

Paisaiaren inguruko zehaztapenen asmoak dira, halaber, eszena-hondoak eta paisaia-mugarriak 
babestea eta zaintzea, paisaia bereizgarri eta berezien ikuspegia sustatzea eta ibilbide eta 
begiratokien sarea hobetzea; hori, paisaia ezagutzea errazteko eta Urola Kostako paisaien 
dibertsitatea eta ñabardurak baloratzeko eta gozatzeko aukera emateko.  

7.10. KULTURA-ONDAREAREN BALIOA AZPIMARRATZEA 

Paisaiari buruzko zehaztapenek modu aktiboan sustatzen dute Urola Kostako historia-, sinbolo- eta 
nortasun-elementuak babestea, zaintzea, berreskuratzea eta duten balioa azpimarratzea (bereziki 
elementu kalteberenak), eta, zaintzeko, berriz erabiltzea bultzatzen dute (ikusi 1. taula). Gainera, 
ibai-paisaietan dauden balio kulturaleko ondare-elementuak inbentariatzea eta elementu horiek 
zaintzeko, antolatzeko eta kudeatzeko plangintza-tresna egokiak sortzea proposatzen dute.  

Horregatik guztiagatik, jarduerek eragin positiboa izango dute kultura-ondarean.  
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7.11. ERAGINA SOZIOEKONOMIAN 

Eremu funtzionaleko LPPren aldaketaren zehaztapenetan itsasertzeko eta barrualdeko paisaia 
naturalak babestea, zaintzea eta, hala badagokie, hobetzea jaso da. Gainera, zehaztapenek 
proposatzen dute paisaia-begiratoki eta -ibilbideen sare bat sortzea, paisaia bereizgarri eta bereziak 
berreskuratzeko eta duten balioa azpimarratzeko, paisaia horiek zehaztuz eta ezagutuz, eta, era 
horretan, Urola Kostako paisaien aniztasuna eta ñabardurak baloratu eta gozatu ahal izateko. 
Halaber, landa-gune batzuk lurraldera sartzeko gune gisa sustatzen dituzte. Gauzak horrela, turismo-
sektoreari eskaintzeko aktiboak hobetuko dira, eta, ondorioz, eskualdeko sozioekonomian eragin 
positiboa izango dute, seguruenik.  

Zehaztapenen beste alderdi on bat da hirietako, hiri-inguruetako eta landa-eremuetako 
ingurumenaren kalitatea hobetuko dela eta, ondorioz, eskualdeko biztanleen bizi-kalitatea hobetuko 
dela.  

7.12 INGURUMEN-ARRISKUAK 

Ingurumen-arriskuei dagokienez, paisaiari buruzko zehaztapenek proposatzen dute ibai-eremuetan 
higadura-prozesuak kontrolatzea eta murriztea eta urak har ditzakeen eremuetan eta akuifero 
kalteberei lotutako eremuetan lurzoruaren erabilerak arautzea.  

Kontuan hartu behar da gaur egungo eta etorkizuneko ibilbideen sarearen erabilerak eta, bereziki, 
Zarauzko BTT zentroak higadura-prozesu zehatzak eragin ditzaketela. Horregatik, neurri 
zuzentzaileen atalean baliabide horiek egoki diseinatzea eta ustiapen-fasean kontrolatzea 
proposatzen da, arrisku hori gutxitzeko eta, hala badagokio, zuzentzeko.  
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3. taula Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko LPPren aldaketaren eragin zehatzak, paisaiaren babesari, kudeaketari eta antolamenduari dagokionez.  
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Geologia eta geomorfologia       + +        
Produktibitate agrologikoa          +      
Ura      +          
Landaretza eta lurraren erabilerak + + + + + + + + + +      
Intereseko fauna  + +  + + + + + +      
Natura 2000 Sarea   + +  + +     +  +  
Korridore ekologikoen sarea      + + + + +      
Paisaia + + + + + + + + + + + + + + + 
Kultura-ondarea           +    + 
Sozioekonomia + + + + + + + + + + + + + + + 
Ingurumen-arriskuak: higadura            -    
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8. AURREIKUSTEKO MODUKO ERAGINAK DAGOZKIEN PLAN SEKTORIAL ETA 
LURRALDE-PLANETAN 

Orain, LPPren aldaketak plan sektorialetan eta lurralde-planetan zer eragin izan ditzaketen azalduko 
dugu. LPPrekin zerikusia duten planak hartuko ditugu aintzat eta plan horietan eragina duten edo 
plan horietan aplikatu behar diren LPPren aldaketako helburu, irizpide eta jarduerak aipatuko ditugu.  

8.1. LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK (LAG) 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 28/1997 Dekretua 
medio onartu ziren behin betiko. Gidalerro horiek gainerako hirigintza-agiriak dokumentatzeko eta 
idazteko erreferentzia-esparruak dira, EAEko lurralde-antolamenduko jarduerak gauzatzeko 
oinarrizko irizpideak ezartzen dituztelako. LAGak lotesleak dira maila baxuagoko plangintza-elementu 
guztietarako. LAGek lurraldea eremu funtzionaletan zatitzen dute eta eremu funtzional horiek udalaz 
gaindiko plangintzarako erreferentziak dira, EAEko edo Lurralde Historikoko eskalazko plangintzaren 
eta udalerrietakoaren bitarteko eskalak direlako.  

LAGetako irizpideetako bat da lurraldeko ekologia, paisaia, ekoizpen, zientzia eta kultura arloetako 
balioak zaintzea ziurtatzea. Paisaiari buruzko gidalerro orokorrei dagokienez, paisaia-tratamendu 
berezia behar duten ikus-eremuak katalogatzeko premia jasotzen dute; ikus-eremu horietan bisualki 
kaltegarriak diren jarduerak saihetsi eta paisaia zaintzeko edo lehengoratzeko mekanismoak zehaztu 
behar dira. Halaber, paisaia natural edo eraiki bereziak haien ikus-arroa kontuan hartzen duten 
babes-perimetroetan jaso behar dira plangintzan.  

Halaber, eskatzen dute gaur egungo paisaia-eredua hausten duten obra eta jarduera guztietan 
paisaiari buruzko azterlana egitea. Gidalerroetan zehaztuta dago, gainera, administrazioak inpaktu 
gehien duten jardueren etengabeko segimendua egin behar duela, eta lurralde- eta sektore-
garapenaren plangintzak aztertu behar dituela, batetik, bazterreko eta jabari publikoko espazioetako 
paisaiaren tratamendua; bestetik, era guztietako lurzoru publikoen mugaketa eta berreskurapena; 
eta azkenik, bideen eta beste elementu publiko batzuen gaineko zortasunen zaintza.  

Berrazterketaren ondorioz egin den Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen aldaketaren 
dokumentuak (Euskal Hiria Net. Lurralde-estrategia berria), D5 atalean, lurraldea diseinatzerakoan 
paisaia erreferentziatzat hartzeko premia planteatzen du; dokumentu horren hasierako onespena 
2012ko martxokoa da. Helburu horrekin, Euskal Herriko paisaia antolatzeko, babesteko eta 
kudeatzeko ekimenak proposatzen ditu:  

- ”Paisaia babesteko jarduketak: paisaien alderdi esanguratsuak edo bereziak kontserbatu eta 
mantentzera zuzendutakoak, haien konfigurazio naturalaren eta/edo giza esku-hartzearen 
ondoriozko ondare-balioak justifikatuta.  

- Paisaia kudeatzeko jarduketak: garapen iraunkorraren ikuspegitik paisaiak mantentzera 
zuzendutakoak, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-prozesuek eragindako aldaketak gidatu 
eta harmonizatzeko xedez.  
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- Paisaia antolatzeko jarduketak: izaera oso prospektiboa dutenak, paisaiak hobetu, 
lehengoratu edo sortzeko xedez egindakoa. ” 

Beraz, planteatzen dira paisaiak aztertzeko eta lurralde-ekimenetan sartzeko estrategia, paisaia 
berreskuratzeko eta hobetzeko programa espezifikoen garapena eta inpaktu bisualak saihesteko eta 
lurraldeko elementu eta jarduerak bisualki integratzeko neurri zehatzen ezarpena. 

Paisaiaren inguruko irizpideei dagokienez, aipaturiko dokumentuak EAEko paisaia berezi eta 
apartekoen katalogoa eta paisaiaren kartografia hartzen ditu eredu metodologikotzat paisaia 
aztertzeko eta baloratzeko eta paisaia baliotsuenak dituzten gure lurraldeko elementu eta eremuak 
lehenbizikoz zehazteko. LPPetan paisaia sartzeko oinarritzat hartzen ditu. LPP horiek, gero, paisaia-
mota eta -unitateak eta unitate horietako ikus-arroak zehaztu, karakterizatu eta baloratuko dituzte, 
eta ezarriko dituzte hala unitate bakoitzeko paisaiaren kalitate-helburuak nola paisaia-mota bakoitza 
antolatu, kudeatu eta babesteko ekintzak. Dokumentuak, gainera, paisaian jarduteko irizpide 
orokorrak ezartzen ditu. 

Gauzak horrela, paisaia-unitateak eta paisaia-interes bereziko eremuak zehazten dituen Zarautz-
Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoa (2012ko maiatza) eta paisaia antolatu, kudeatu 
eta babeste aldera katalogo horretatik eratorritako eta orain eremu funtzionaleko LPPn sartutako 
zehaztapenak LAGetan eta LAGak berraztertzeko dokumentuan ezarritako irizpideak aplikatzeko 
tresnak dira. 

8.2. EAE-KO ITSASERTZA BABESTEKO ETA ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN 
SEKTORIALA 

Martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren bitartez onartu zen. Lurraldea eremutan banatzen du, 
LAGetan ezarritako antolamendu-kategoriak eta lurzoruaren erabileren eta jardueren definizioak 
garatuz. Planaren aplikazio-eremuan ez dira sartzen beste plangintza-tresna batzuekin berariaz landu 
diren azpieremuak: portu-eremuak, Natura 2000 Sareko eremuak, EAEko Hezeguneen LPSko II 
multzoko hezeguneak eta EAEko Ibai eta Erreken LPSk antolatutako eremuak. Eremu horiek kanpo 
utzi ondoren, plan bereziaren esparruan Itsasertzeko LPSri lotetsitako eremuak hiri-inguruetakoak 
dira eta honela daude kategorizatuta: babes berezia; ingurumenaren hobekuntza; basoa; nekazaritza, 
abeltzaintza eta landazabala; eta erabilera bereziko eremuak (hiri-hondartzak).  

LPPn sartutako paisaiaren zehaztapenei loturiko antolamendu-arauek proposatzen dute, 12.4 
artikuluan,presio antropikoaren ondorioz (baso-soiltzeak, neurrigabeko artzaintza) eta/edo gertakari 
naturalen ondorioz (higadura, suteak…) landare-estalkia galdu duten itsasertzeko esparruetan 
landaretza lehengoratzea, bereziki Itsasertzeko LPSn zehaztutako esparruetan: Urgull-mendia 
(Getaria), Mendizorrotzeko sakanak eta Argiti mendia (Donostia eta Orio artean). Esparru horiek 
ingurumena hobetzeko eremutzat hartzen dituzte arauek.  
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8. irudia Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko LPP: plan bereziko inguruneko eremuen banaketa. Gorriz 
markatuta daude Urgull-mendi, Getarian, eta Mendizorrotz eta Argiti, Orio eta Donostia artean; hirurak 

ingurumena hobetzeko kategorian daude LPPn.  

8.3. EAE-KO IBAI ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEPLAN SEKTORIALA 

Isurialde kantauriarreko EAEko Erreka eta Ibaiak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala abenduaren 
22ko 415/1998 Dekretuaren bitartez onartu zen. 2013an plana aldatzea onartu zen, azaroaren 19ko 
449/2013 Dekretua medio.  

LPSn ibilgu nagusiak ingurumen-, hirigintza- eta ur-ezaugarrien arabera daude bereizita. LPSn 
jasotako araudiak hirigintzarako eta eraikuntzarako atzerapen espezifikoak ezartzen ditu, kontuan 
hartuta, batetik, ingurumen- eta hirigintza-ezaugarrien arabera zehaztutako kategoriak; eta bestetik, 
ibai-zatiek ur-ezaugarrien arabera dituzten kategoriak (isurialde-arroak baldintzatzen du hori). 
Halaber, erabilera sustatu, onargarri eta debekatuak ezartzen ditu, aipaturiko ezaugarri horien 
arabera.  

LPSn ingurumenaren arloko araudi espezifikoan (D. 1. 1) jasotako irizpide orokorretako bat da ahal 
den neurrian ertzetako kondizio naturalei eustea eta, horretarako, dagoen padura- eta erribera-
landaretza zaintzea erraztea eta hondatutako ertzak berreskuratzea sustatzea, padurak lehengoratuz 
edo soildutako erriberak berrituz.  

Irizpide horiei jarraikiz, ibai-paisaiei buruzko zehaztapenek (10. artikulua)ibai-ibilguen eta horien 
gertuko eragin-eremuen zaintza lehenesten dute, lotura ekologiko gisa interesa dutelako eta ibai-
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ibilgu osoan paisaia-balioa dutelako, eta ibai eta erreken ertzetako landaretza zaintzea eta 
berreskuratzea ziurtatzen dute.  

Halaber, sustatzen dute, batetik, ibilguetako ingurumena eta kalitate ekologikoa berreskuratzea eta 
inpaktuak ezabatzea,babes-zorguneak andeatzen dituzten eraikinak eta elementuak kentzea 
erraztuz; eta bestetik, ibaiertzetako uholde-arriskuaren mailarekin bateragarriak diren erabilerak 
garatzea. Orobat, proposatzen dute ibai-ibilgu irekiak berreskuratzeko eta ingurunean integratzeko 
bideragarritasuna baloratzea eta EAEko Ibai eta Erreka Ertzeak Antolatzeko LPSn jasotako esparruak 
aintzat hartzea. Horrez gain, zehaztapen gisa jasoa dago lurraldeko arrisku natural nagusiak arintzea 
eta, horretarako, bereziki, urak har ditzakeen eremuetan lurzoruaren erabilera egoki arautzea.  

8.4. NEKAZARITZAKO ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala irailaren 16ko 
177/2014 Dekretuaren bitartez onartu zen behin betiko. LPS horrek landa-lurzorua antolatzeko 
kategoria batzuk ezarri ditu eta kategoria bakoitzak aplikazio-arau espezifikoak ditu; arau horiek 
erabilerak eta jarduerak arautzeko matrize batean daude erregulatuta eta matrize hori loteslea da.  

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSk lurzoru urbanizaezinen nekazaritzako eta basozaintzako 
erabilerak arautzen ditu, eta antolamendu-esparruak EAE osoa hartzen du, salbu aurretik zeuden hiri-
eremuak, hau da, LPS behin betiko onartutako egunean udal-plangintza orokorrean hiri-lurzoru, 
lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko moduko lurzoru gisa sailkatutako eremuak.  

Antolamendu-kategoriei dagokienez, Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSk kategoria hauek hartzen 
ditu kontuan: nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala; basoa; basoa-mendi barbana; mendi-larreak; 
mendiko larreak-harkaitzak; ingurumenaren hobekuntza; eta lurgaineko uren babesa. Alde 
horretatik, antolamendu-kategoria bakoitzak bere erabilera sustatu, onargarri eta debekatuak ditu.  

LPSren helburu nagusietako bi dira, batetik, nekazaritza-lurzorua zehaztea eta babestea, bereziki 
balio agrologiko handiko lurzorua, ezinbesteko bitartekoa baita nekazaritza- eta basozaintza-jarduera 
orekatua izan dadin; eta bestetik, plangintza landa-irizpideak oinarritzat hartuta planteatzen duen 
lurralde-antolamendua sustatzea eta, alde horretatik, nekazaritza- eta basozaintza-jarduerak 
ingurumena zaintzea ziurtatzen duten funtsezko faktoretzat hartzea.  

Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSren helburu nagusien ildoan, LPPk, nekazaritza-paisaiei buruzko 
zehaztapenetan (14. artikulua), paisaian eta lurraldean integratutako nekazaritza-ustiapeneko 
ereduen aldeko apustua egiten du eta, horretarako, planteatzen du behar diren irizpideak jartzea eta 
nekazaritza- eta basozaintza-paisaiak ibilbide turistikoen bitartez ikustea eta ezagutzea sustatzea. 
Halaber, proposatzen du, batetik, bideak, drainatze-sare naturala, ureztaketa-kanalak eta topografiak 
eta landaretzak labore eta sailen artean sortutako bereizketak paisaia egituratzen duten 
elementutzat hartzea; eta bestetik, heskaiak, bordak, hormatxoak, harrizko korraleak, zuhaitz-lerroak 
eta erabilerarekin zerikusia duten beste paisaia-elementu batzuk zaintzea eta berreskuratzea.  

47 

 



Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

8.5. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO ETA MERKATARITZA EKIPAMENDUETARAKO 
LURZORU PUBLIKOA SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 

LPS hori 262/2004 Dekretuaren bitartez onartu zen behin betiko. LPSk jarduera ekonomikoetarako 
eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzoruen premien eta kokapenaren balorazio eta diagnostiko 
orokorra egiten du.  

Hala, jarduera ekonomikoetarako lurzorua antolatzeko irizpide orokor batzuk ezartzen ditu, besteak 
beste honako hauek:  

- Lurralde-antolamenduaren ikuspegitik, komeni da eremu funtzional edo eskualde bakoitzean 
biztanleria aktibo landuna eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua erabiltzen duten 
jarduera-sektoreetako enplegu-kopurua orekatzea.  

- Kanpoko industrialde berriak gordetzea, batez ere, kanpoaldean hedadura handia behar 
duten eta hiri-sarearekin oso bateragarriak ez diren jarduerak gauzatzen dituzten banaketako 
eta garraioko industria-instalazio eta jarduerak jartzeko.  

Garapenaren iraunkortasunaren ikuspegitik:  

- Komeni da ekonomia- eta ekoizpen-jardueretatik babesteko eremuak finkatzea eta, 
horretarako, landa-eremuan hirigintza-garapen intentsibo eta puntualeko jarduerak 
zabaltzea saihestea.  

- Ur-ibilguek garapen-eskakizun berrien eta zaintza-politiken artean tirabirak sortzen dituzte, 
batez ereerlaitz kantauriarrean, jarduera ekonomikoak ezartzeko lurzoru urbanizagarriko 
plataforma horizontal berriak sortzeko ezinbestekoa baita ibilgu horiek ukitzea, neurri 
handiagoan edo txikiagoan. Horrelakoetan, EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPS 
onartu zenetik dagoen araudia bere egiten du.  

Urola Kostako eremu funtzionalari dagokionez, jarduera ekonomikoak garatzeko lehentasunezko 
esparruetan proposatzen da Arroa Bekoan eskualde-mailako jarduera ekonomikoetarako industrialde 
bat, Zarautzen udalaz gaindiko intereseko industrialde bat eta Azpeitian udalaz gaindiko intereseko 
industrialdebat eta salgaiak garraiatzeko eta banatzeko jardueretarako industrialde bat jartzea.  
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9. irudia Proposamenen laburpena. Iturria: Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako 
Lurzoru Publikoa sortzeko LPS, eremu funtzionalean. 8. 3. planoa.  

LPS horren proposamenak lantzeko, kontuan hartu behar dira eremu funtzionaleko LPPn jarduera 
ekonomikoen inguruan jasotako zehaztapenak (8. artikulua). Zehaztapen horien arabera, hiriguneen 
hazkuntza intentsiboa sustatu behar da, lurzoru berriak hartu ordez dagoeneko hiritartutako 
eremuak osatuz eta optimizatuz, eta jarduera ekonomikoetarako eremuak dagoen sarearen segidan 
ezarri behar dira. Alde horretatik, proposatzen da jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriak paisaia 
aldetik kalteberenak diren eremuetan jartzea saihestea: asko ikusten diren eremuak, paisaia-balio 
handia duten nekazaritza-eremuak, eszena-hondoak eta abar. Eta, horrez gain, hirigintza- eta 
eraikuntza-plangintza eta -proiektuetan jarduera ekonomikoetarako eremu berriak paisaian 
integratzea eta, horretarako, gai hauen inguruko irizpideak ezartzea: egokitzapen topografikoa, 
mimetizatzea, ingurunean integratzea, eszena-hondoak eta -guneak errespetatzea eta argiaren 
kutsadura gutxitzea.  
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8.6. GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LPS 

LPS behin betiko onartzeko dokumentuak proposatzen du Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko 
Sare bat sortzea (GBBOS), eta gaur egun partzialki egikaritua dago. GBBOSren helburu nagusia da 
bizikleta hiriko eta hiriarteko eguneroko garraiobide gisa erabiltzea eta, era horretan, motorrik 
gabeko mugikortasuna indartzea eta sendotzea. GBBOS egituratzailea da, Lurralde Historikoko 
eskualde, eremu funtzional eta hiri-eremu nagusiak zeharkatzen eta lotzen dituelako. Guztira 439 
kilometro eta bederatzi ardatz nagusi ditu. Ardatz horietako bi Urola Kostako eremu funtzionaletik 
igarotzen dira: 2. ardatza, Donostia-Mutriku (84,49 km), eta 5. ardatza, Urolako bailara (47 km).  

LPSren arabera, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen titularra foru-administrazioa 
da eta foru-administrazioak kudeatu behar du. Alde horretatik, loteslea da, soilik, Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen (GBBOFS) etorkizuneko zati, adar eta elementu 
funtzionalentzat. Halaber, LPSk dio udalerriek plangintzetan bizikleta-bideak lurzoruaren sailkapen 
honetan sartu behar dituztela: bizikleta bidezko komunikazio-sistema orokorra. Hori, bizikleta-bideen 
azpiegitura egikaritzeko lurzoruak egoki eta antolamendu-irizpideak errespetatuz gorde eta hornitzen 
direla ziurtatze aldera. Definizio horrek, kalifikazioari dagokionez, hirigintza-antolamenduko tresna 
guztiak lotesten ditu.  

 
10. irudia Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala. Arrosaz, Gipuzkoako bizikleta-bideen 

oinarrizko sareko 2. ibilbidea, Donostia-Mutriku. Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS. Informazio-
planoak: A6. 2 
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11. irudia Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala. Arrosaz, Gipuzkoako bizikleta-bideen 

oinarrizko sareko 5. ibilbidea, Urolako bailara. Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS. Informazio-
planoak: A6. 5a.  

 
12. irudia Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala. Arrosaz, Gipuzkoako bizikleta-bideen 

oinarrizko sareko 5. ibilbidea, Urolako bailara. Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS. Informazio-
planoak: A6. 5b.  
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Eremu funtzionaleko LPPn sartutako paisaia-begiratoki eta -ibilbideei buruzko zehaztapenek 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSko bizikleta-bideak sortzea proposatzen dute:  

- Zarautz eta Getaria artean N-634 errepidearen ertzean dagoen oinezkoentzako pasealekua 
Zumaiaraino luzatzea eta, era horretan, itsasertzean bizikleta-bide bat sortzea (Gipuzkoako 
Bizikleta Bideen LPSn jasotako moduan).  

- Zarautz, Getaria eta Zumaiako herriguneetan bizikleta-bideak sortzea, Bizikleta Bideen LPSn 
zehaztutako foru-sareari jarraipena emateko.  

- Orio eta Usurbil artean oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat sortzea, Oria 
ibaiaren ertzean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako moduan.  

- Urola ibaiaren ardatzean barrena oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat 
sortzea, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako moduan (Urolako bailara I-5 
ibilbidea), eta Urolako trenbide zaharrean egokitutako zatiekin lotzea.  

- Urola ibaiaren erdiguneko bailaran barrena oinezkoentzako eta txirrindularientzako ardatz 
bat sortzea, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPSn aurreikusitako Urolako bailara I-5 ibilbidearen 
barruan Azpeitia eta Azkoitia lotzeko.  
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9. INGURUMEN-EBALUAZIO ESTRATEGIKO SINPLIFIKATUA EGITEKO 
ARRAZOIAK 

Ingurumen-ebaluazio estrategikoari dagokion araudia honako hauetan dago jasoa: Euskal Herriko 
ingurugiroa babesteko 3/1998 Legea, otsailaren 27koa; ingurumenaren ebaluazioari buruzko 
21/2013 Legea, abenduaren 9koa; eta 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, plan eta programen 
ebaluazio estrategikorako prozedura arautzen duena.  

Ingurumenaren ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak honako hau dio 6. artikuluan: 
“ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin behar zaie administrazio publiko batek abian jarritako edo 
onetsitako plan eta programak, bai eta haien aldaketak ere, haien prestaketa eta onespena 
beharrezkotzat jo badu legezko edo erregelamenduzko xedapen batek, Ministroen Kontseiluaren 
erabaki batek edo autonomia-erkidego bateko Gobernu Kontseiluarenerabaki batek, honako egoera 
hauetan:  

a) Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitera legez behartutako proiektuak etorkizunean 
baimentzeko esparrua ezartzen badute, eta honako arlo hauei buruzkoak badira: 
nekazaritza,abeltzaintza, basogintza, akuikultura, arrantza, energia, meatzaritza, industria, 
garraioa, hondakinen kudeaketa, ur-baliabideen kudeaketa, itsaso eta lehorraren arteko jabari 
publikoaren okupazioa, itsas ingurunearen erabilera, telekomunikazioak, turismoa, hiri- eta 
landa-lurraldearen edo lurzoruaren erabileraren antolamendua; edo bestela, 

b) Ebaluazioa behar badute, Natura 2000 Sareko guneetan eragina dutelako,abenduaren 
13ko42/2007 Legean, natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzkoan,xedatutakoaren 
arabera.  

c) 2. paragrafoan jasota daudenak, ingurumen-organoak ingurumen-txosten estrategikoan 
halaerabakiz gero, kasuz kasu, V. eranskineko irizpideei jarraituz.  

d) 2. paragrafoan jasota dauden plan eta programak, ingurumen-organoak hala erabakiz 
gero,sustatzaileak eskatuta. ” 

Artikulu horrek berak dio, 2. puntuan, honako kasu hauetan ere ingurumen-ebaluazio estrategiko 
sinplifikatua (EES) egin behar dela:  

a) “Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programetan aldaketa txikiak egitean.  

b) Aurreko paragrafoan aipatutako plan eta programetan, udal-mailan eremu txikienerabilera 
ezartzen dutenean.  

c) Etorkizunean proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta proiektuetan, 
aurrekoparagrafoan ezarritako gainerako baldintzak betetzen ezdituztenean. ” 

Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuko 3. 12 artikuluaren arabera, aldaketa txikiak dira “onartutako plan 
edo programen ezaugarriak aldatzea, betiere horien estrategia, gidalerro edo proposamen, eragin-
eremu edo kronologian funtsezko aldaketarik eragin gabe, baina aurreikusitako eraginen edo eragin-
eremuaren ezaugarrietan desberdintasunak eraginez”.  
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Gainera, kontuan hartu behar da urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak, lehenbiziko azken xedapenean, 
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren I. eranskineko A atala 
aldatzen duela, eta honela geratu dela jasoa:  

“A) Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurapean jarritako planen eta programen zerrenda:  

1. Lurralde Antolamendurako Artezpideak.  

2. Lurralde Plan Partzialak.  

3. Lurraldearen Arloko Planak.  

4. Hiri-antolamenduko plan orokorrak.  

5. Sektorekatze-planak.  

6. Ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen plangintza orokorraren bateragarritasun-
planak, hiri-antolamendurako plan partzialak eta hiri-antolamendurako plan bereziak.  

7. Ingurumenean ondorio nabarmenak izan ditzaketen aurreko planen aldaketak.  

(…. )” 

Azken xedapen horren beraren arabera, “Ondorengo kasu hauetan, badira ezaugarri edo egoera 
batzuk ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin beharra dakartenak, ingurumenari nabarmenki 
eragingo zaiolako:  

a) Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzea legezko betebeharra duten egitasmoak bihar-etzi 
baimentzeko esparrua zehazten dutenean. Plan edo programa batek legezko betebehar hori 
duten egitasmoak bihar-etzi baimentzeko esparrua zehazten duela joko da honako kasu 
hauetan: proiektuen kokaleku, ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari buruz –besteak 
beste– irizpideak edo baldintzak ezartzen dituenean; edo proiektuen ingurumen-eraginaren 
ebaluazioari buruzko legerian edo Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko 
legeria orokorrean zehazten diren kategorietako bati dagozkion proiektuetarako baimenak 
nola emango diren berariaz eta zehaztasunez ezartzen dutenean.  

b) Zuzenean edo zeharka, Natura 2000 Sareko eremu bati era nabarmenean eragitea gerta 
daitekeenean, eta, hori dela-eta, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 
abenduaren 13ko 42/2007 Legean horientzat ezarritako araudiaren araberako ebaluazioa 
behar denean.  

c) Ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia 
Erkidegoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo 
nazioarteko hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten 
eremuetan eragiten dutenean. ” 

Gauzak horrela, Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko LPPren aldaketak, paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzeari dagokionez, ez du ezartzen legez ingurumenaren gaineko eragina 
ebaluatu behar duten egitasmoak bihar-etzi baimentzeko esparrua. Halaber, ez da Natura 2000 
Sareko eremuei eragiten zaieneko ebaluazioa egin behar, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari 
buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritako moduan. Horregatik, ez du ingurumenean 
eragin nabarmenik eta, beraz, ez dago zertan ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin.  
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Aldiz, aldaketari ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egin behar zaio, plan baten, alegia 
LPPren aldaketa txiki bat delako eta ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko irizpideak 
betetzen dituelako (21/2013 Legearen 6. artikulua).  

Edozelan ere, ingurumen-organoak, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura 
amaitzen duen ingurumen-txosten estrategikoan, ondorioztatu dezake agiri honen xede den 
aldaketak ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoko prozedura bete behar duela.  
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10. AINTZAT HARTUTAKO AUKERAK HAUTATZEKO ARRAZOIEN LABURPENA
  

Bi aukera edo hautabide kontuan hartu dira: “Zero aukera” edo Eremu Funtzionaleko LPPn paisaiaren 
zehaztapenak ez sartzekoa, eta “1 aukera”, Zarautz – Azpeitia Eremu Funtzionaleko LPPn, paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzeko dagozkioan zehaztapenak zein paisaiaren katalogoa eta baita 
paisaiaren kalitate-helburuak, paisaia-unitateak eta interes bereziko eremuak ere, bakoitza dagokion 
maparekin. 

Dokumentu honetako 4.2 atalean justifikatu dugu “1 aukera”k betetzen dituela Paisaiaren Europako 
Hitzarmenak, LAGak eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, 
kudeatu eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuak ezarritako helburuak. 

Dokumentu honen 7. atalean adierazten den aldaketa klimatikoa aintzat hartuta aurreikusitako 
ingurumen eraginen azterketak erakusten duenez, hautabide honek eragin positiboak dakartza 
alderdi hauetan: geologia, geomorfologia, nekazal ekoizpen, ura, landaredi eta lurzoruaren erabilera, 
intereseko fauna, Natura 2000 Sarea, korridore ekologikoen sarea, paisaia, kultura-ondarea eta 
sozioekonomia; eta ez du ingurumen-eragin negatibo esanguratsurik ekarriko aztertutako 
alderdietan. 

“Zero aukera” edo Eremu Funtzionaleko LPPn paisaiaren zehaztapenak ez sartzekoa, ekainaren 3ko 
90/2014 Dekretuko 5. artikuluaren kontrakoa litzateke eta beraz LPPn paisaia kudeatu, babestu eta 
zaintzeko zehaztapenak LPP garatzeko plan eta proiektuetan sartzeko eta lurralde antolaketako 
politiketan paisaiaren kalitate-helburuak integratzeko aukera galduko litzateke. Hau guztia, Eusko 
Jaurlaritzaren Paisaiaren Europako Hitzarmenarekiko atxikimendua betetzeko oztopoa izango 
litzateke. 

Guzti honek “1 aukera” hautatzeko erabakia zuritzen du. 
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11. NEURRI PREBENTIBO, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILEEN 
PROPOSAMENA, KLIMA-ALDAKETA KONTUAN HARTUTA 

Kontuan hartu behar dugu zehaztapen gehienek eremu funtzionalean dauden edo eremu 
funtzionalerako proposatu diren garapen, jarduera eta azpiegiturak paisaian egoki integratzeko 
irizpideak eta eremu funtzionaleko paisaia naturalak zaintzeko eta hobetzeko irizpideak ezartzen 
dituztela. Horregatik, neurri prebentibotzat har daitezke, berez, eta baita neurri zuzentzailetzat ere.  

Dena den, orain LPP garatzeko dokumentuetan (hirigintza-planak, paisaiaren inguruko ekintza-planak 
eta paisaia integratzeko azterlanak) sartzeko neurri batzuk proposatuko ditugu, gauzatu behar diren 
jarduerek ingurumenaren beste balio batzuk kaltetu ez ditzaten.  

11.1. JARDUERAK DISEINATZEKO NEURRIAK 

Proposatutako jardueretan belar-sastrakak garbitu behar badira edo lurra mugitu behar bada, 
ibilbideak eta begiratokiak hobetzeko eta sortzeko jardueretan, adibidez, eta eremu oso 
sentikorretan lan egin behar bada (ibaietan, naturagune babestuetan, itsasertzean eta abar), 
jarduerak diseinatzeko aintzat hartu behar dira leku horren bereizgarriak eta ingurumen- eta paisaia-
balio eta -arriskuak. Horrelakoetan komeni da fabrika-obrarik ez erabiltzea, elementu bigunak 
erabiltzea, bioingeniaritzako teknikak sustatzea eta honako hauek eragoztea:  

- Higadura-gertakariak sortzea (ibilbideak eta BTT).  

- Uraren kalitatea kaltetzea.  

- Landaretza autoktonoa galtzea.  

- Intereseko espezieen ugalketa-eremuak kaltetzea.  

- Ondare-elementuei eragitea.  

- Paisaia batzuetako tradizioari eta nortasunari lotutako elementuak kaltetzea (landazabaleko 
berezko harrizko hormak, korrale zaharrak eta abar).  

BTT ibilbideak diseinatzerakoan, kontuan hartuko dira higadura-arriskua eta mendiko bizikleten eta 
beste era bateko erabileren arteko bateragarritasuna.  

Gaur egungo eta etorkizuneko garapen, jarduera eta azpiegiturak paisaian integratzeko erabili 
beharreko landare-espeziak kontu handiz aukeratuko dira. Izan ere, landareek autoktonoak izan 
behar dute eta bat etorri behar dute paisaian integratu beharreko eremuko landaretza 
potentzialarekin. Gainera, aukeratutako espezieen ezaugarriak kontuan hartu beharko dira (klima- 
eta edafologia-eskakizunak, berezitasun fisiologikoak, egitura, kromatismoa, testura eta abar), 
zehaztutako helburuak lortzea ziurtatzeko.  

Elementu horiek paisaian integratzeko azterlanak hauskortasun bisualeko irizpideei jarraikiz egin 
behar dira eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia babestu, kudeatu 
eta antolatzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuan ezarritakoa bete behar dute. Izan ere, 
Dekretu horren helburuetako bat da lurraldean gauzatzen diren esku-hartzeak paisaian egoki 
integratzea, bereziki azpiegiturei eta jarduera ekonomikoko eremuei dagozkien esku-hartzeak.  
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Halaber, Dekretu horretako 7. artikuluaren arabera, paisaia integratzeko azterlanak obra-proiektu eta 
jardueren egikaritzeek paisaian dituzten ondorioak aztertzeko eta obra eta jarduera horiek paisaian 
egoki integratzeko ezarritako irizpide eta neurriak azaltzeko dokumentu teknikoak dira. Gainera, 
zehazten du azterlan horiek kasu jakin batzuetan nahitaez egin behar direla (ikusi 5. atala), eta haien 
gutxieneko edukia azaltzen du:  

a) “Paisaiaren egoeraren deskripzioa: osagai nagusiak, paisaiaren balioak, ikusgarritasuna eta 
paisaiaren hauskortasuna.  

b) Proiektuaren ezaugarriak: kokalekua eta integrazioa, eta proiektua zehazten duten agiriak, hala 
nola aurretiko bistak, ebakidurak, goitiko bistak, bolumetria, koloreak, materialak eta beste 
alderdi aipagarri batzuk.  

c) Paisaian integratzeko irizpideak eta neurriak: izan daitezkeen inpaktuak, aukeren azterketa, 
emandako konponbidearen justifikazioa eta inpaktuak prebenitu, zuzendu eta orekatzeko 
hartutako neurrien deskripzioa. ” 

11.2. INGURUMEN-JARDUNBIDE EGOKIAK 

Paisaia-integrazioko jarduerak gauzatzerakoan, obrako langileek gai hauek hartu behar dituzte 
kontuan: eragin daitekeen azalera handiena, babestu beharreko landaretza, ibilguak beharrezkoak ez 
diren jardueretatik babesteko eta isuriak eragozteko premia, obrako fase guztiak sinkronizatzea, 
ahalik eta hauts eta zarata gutxien sortzea, hondakinak kudeatzea eta abar.  

Obra garbi-garbi eduki behar da, eta amaitzen denean garbiketa-kanpaina zorrotza egingo da. 
Gainera, kutsadura kontrolatzeko sistemak egongo dira, makinen olio eta erregaien ustekabeko 
isuriei aurre egiteko, eta hondakinak egoki kudeatuko dira, indarrean dagoen legeriari jarraikiz.  

11.3. URAREN INGURUKO NEURRIAK 

Irizten bazaio jarduerek gertuko ur-ibilguen kalitatean eragina izan dezaketela solido esekiak 
ugarituko direlako, hori eragozteko neurriak hartuko dira (jariatze-urak iragazteko edo dekantatzeko 
sistemak). 

Lur azpiko nahiz azaleko ur kontinentaletan, ur azpietan, ibilguetan, ur-bazter edo -ertzetan, tarteko 
uretan eta itsasertzeko uretan eragina duten edo izan dezaketen jarduketetan, lehentasuna eman 
behar zaio ura eta haren ingurunea babestu, begiratu eta leheneratzeari. Zehazki, Errota (Altuna 
baserria) birgaitzeko proposamenerako 2015eko azaroaren 16an Uraren Euskal Agentziako 
zuzendariak emandako ebazpenean ezartzen ziren emari ekologikoak mantendu beharko dira eta 
oztopoa iragazkortu beharko da arrain-eskailera bat eraikita. 

11.4. LURZORUEN ETA LANDARE-LURRAREN INGURUKO NEURRIAK 

Behar diren neurriak jarriko dira eragingo zaien lurzoruen ezaugarri edafikoak mantentzeko. Ezponda 
eta landareztatu beharreko azaleretan landare-lurra erabiliko da ahal dela. 

Landare-lurra modu selektiboan kendu eta aldi baterako bilduko da, gero eremua lehengoratzeko 
erabiltzeko. Bilketa-eremuak aukeratuko dira kontuan hartuta ez dituztela intereseko landaretza eta 
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ibilgu naturalak kaltetu behar. Landare-lur tontorrak gehienez 2 metroko garaiera izan dezakete eta, 
hilabete batzuetan erabiltzen ez bada, hidroerein egin behar da. Landare-lurra bildutako eremuetan, 
ahal izanez gero, ez da makinarik igaroko, lurra trinkotu ez dadin.  

11.5. HIGADURA-ARRISKUAK GUTXITZEKO ETA ZUZENTZEKO NEURRIAK 

Oinezkoentzako ibilbide, bizikleta-bide eta BTT sare berriak eraikitzeko proiektuetan, higadura-
arriskuak gutxitzeko diseinu-irizpideez gain, ustiapen-fasean arrisku horiek nola kontrolatu zehaztu 
behar da, higadura-prozesuak sortuz gero zuzentze aldera.  

11.6. LANDARETZA AUTOKTONOA BABESTEKO NEURRIAK 

Landaredia kontserbatzen dela zaindu beharko da, bereziki bertako basoak, heskaiak eta 
ibaiertzetako landaredia. Hala behar izanez gero, mantendu eta kontserbatzeko interesgarria den 
landaredia duten eremuak mugatu eta balizatu beharko dira, gune ahulak markatu beharko dira, 
kontserbatu beharreko zuhaitzak babestu, etab. jarduketen ezarpena dela eta horiei ez eragiteko 
eran. 

Saihestu egingo da lur-mugimenduek espezie inbaditzaileen hedapena sustatzea. Jarduera-eremuan 
espezie inbaditzaileak aurkituz gero, tratatzea proposatuko da, barreiatzea eragozteko eta/edo 
kontrolatzeko. Horrez gain, landare-lurra hilabete batzuetan pilatzen bada, tontorrak polietilenozko 
plastikoarekin estali behar dira, espezie inbaditzaileak sar ez daitezen, higatu ez dadin eta materia 
organikoa gal ez dezan. Ez da inoiz erabiliko espezie aloktono inbaditzaileak izan dituzten landare-
lurrak, aitzitik: hondakindegira eraman behar dira.  

11.7. FAUNAN ETA BERE HABITATETAN INPAKTURIK EZ SORTZEKO NEURRIAK 

Dibertsitate biologikoaren areagotzea edo, edozein kasutan, kontserbazioa sustatzen dela 
lehenetsiko da, habitaten eta espezieen funtzionamendua babestuta eta leheneratuta. Ezarri behar 
den edozein neurrik (besteak beste, antenak trinkotzeko proposamena, ibilbideen edo behatokien 
sustapena), gutxienez, ingurumen-egoera mantentzen dela bermatu beharko du Intereseko 
espezieak edo espezie mehatxatuak dituzten habitatak kaltetzea eragotziko da. 

Horretarako, kontuan hartuko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoan onartutako espezie mehatxatuen 
kudeaketa-planak, eta, hala badagokie, gai horretan eskumena duten erakundeei txostenak egitea 
eskatuko zaie.  

Ingurunean era horretako espezieak badaude eta, ondorioz, premiazkoa bada, espezie horiei kalterik 
ez eragiteko baldintzak ezarriko dira, adibidez: obra-aldia mugatzea eta espezie horien ugalketa-
aldietan lanik ez egitea. 

11.8. LURRALDEKO KONEKTIBITATE EKOLOGIKOA MANTENTZEKO NEURRIAK 

Proposamenen garapenak behar diren neurriak ezarriko ditu lurraldeko konektibitate ekologikoa 
mantentzen dela ziurtatzeko. Lurraldearen iragazkortasuna sustatzen duten neurriak aztertu beharko 
dira: zeharkako eta luzetarako drainatze-obrak egokitzea (bideen beheko pasabidea esaterako 
faunarentzako pasabideak, arrapalak, erlaitzak edo plataforma paraleloak...); era berean, ahal dela, 

59 

 



Zarautz – Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPPren 2. Aldaketa  
Paisaiaren Zehaztapenei dagokionean.  

Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa. Testu Bateratua 

bertako zuhaitz eta zuhaixkak era linealean taldekatuta ezarriko dira inguruan dagoen landaredi 
naturalarekin konektatzen saiatuz. 

11.9. ONDARE HISTORIKO, ARKEOLOGIKO ETA ARKITEKTONIKOA EZ KALTETZEKO 
NEURRIAK 

Ondare kulturalari dagokionez, Euskal Ondare Kulturalari buruzko 7/1990 Legean eta urtarrilaren 
10eko 2/2012 Dekretuan ezarritakoa beteko da; Dekretu horren bidezEuskal Autonomia Erkidegotik 
pasatzen den Donejakue Bidearen zatia Monumentu Multzoa kategoriako Kultur Ondasun Sailkatu 
izendatu zen.  

Lurra mugitu eta arkeologia-aztarnak aurkituz gero, aurkikuntzaren berri eman behar zaio berehala 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailari, behar diren neurriak har ditzan.  
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12. PLANAREN INGURUMEN-SEGIMENDUA EGITEKO PROPOSATUTAKO 
NEURRIAK 

Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoko 7. atalean EAEko paisaiak modu 
iraunkorrean babestu, kudeatu eta antolatzeko adierazleak daude zehaztuta, ezinbestekoa delako gai 
hauei buruzko informazioa eman, deskribatu eta ebaluatzen duten adierazleak edukitzea: paisaien 
egoera eta bilakaera, erakunde publikoek paisaiaren inguruan antolatutako politikak, gizarteak 
paisaiarekiko duen portaera eta biztanleen kontzientzia- eta gogobetetze-maila paisaiarekin.  

Adierazleek balio behar dute datu asko informazio gutxirekin laburtzeko eta paisaiaren gaur egungo 
benetako egoeraren berri emateko. Alde horretatik, adierazleek honako hauek deskribatu, ebaluatu 
eta azaldu behar dituzte:  

- Eremu funtzionaleko paisaiaren egoera, 

- paisaia horren bilakaera 

- eta gauzatutako jarduerek paisaia horretan dituzten eraginak.  

Adierazleei epe luzean euste aldera, erraz lor daitezkeen adierazle neurgarri eta sinpleak bilatu behar 
dira. Halaber, adierazleek begi kolpe batez paisaia gaur egun zer egoeran dagoen eta zer joera duen 
ikusteko aukera eman behar dute, eta administrazioak, gizarte-agenteek eta herritarrek erabaki eta 
jardueren bidez aldatu edo landu ditzaketen arloekin izan behar dute zerikusia. Gainera, komeni da 
EAE osoan adierazleak berberak izatea, eremu funtzional guztietako paisaiaren egoera eta bilakaera 
alderatu ahal izateko.  

Katalogoak bi adierazle-mota bereizten ditu:  

- Adierazle orokorrak: katalogoan ezarritako helburu orokorren segimendua eta ebaluazioa 
egitea dute helburu. Adierazle horiek paisaiarekin eta inguruneren bateko paisaiaren 
kalitatearen bilakaeran eragina izan dezaketen gizarte, ekonomia eta ingurumeneko arloekin 
zerikusia duten gaien arabera egituratzen dira.  

- Inpaktuaren adierazleak: katalogoaren esparruan zehaztutako ekintzen benetako inpaktua 
neurtzea dute helburu.  

Adierazle orokorrak zehazteko bi premisa hartzen dira kontuan:  

- Gainerako eremu funtzionaletan eta EAE osoan kalkula daitezkeen adierazleak dira.  

- Gaur egun kalkula daitezkeen adierazleak dira, informazio estatistiko eguneratu eta aldian 
behingoa dagoelako.  
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 Adierazle orokorrak 

1 Biztanleriaren bilakaera.  
2 Biztanleriaren dentsitatea.  
3 Biztanleriaren dentsitatea bizitegi-lurzoruan.  
4 Hiri-lurzoru gisa jarritako udalerriko/eremu funtzionaleko azaleraren %.  
5 Lurzoruaren artifizializazioa: azalera artifizializatua, udalerriko azalera osoaren aldean.  
6 Komunikazio- eta garraio-azpiegituretarako jarritako azaleraren %.  
7 Parke, lorategi eta hiri-berdeguneak jarritako hiri-lurzoruaren azalera.  
8 Ustiategien banaketa tipologiaren arabera (ustiategi-kopurua eta azalera).  
9 Nekazaritzako azalera erabilia (ustiategi-kopurua eta azalera).  

10 Baso-azaleraren %, azalera osoaren aldean.  
11 Baso-hektareak, tipologiaren arabera.  
12 Babes bereziko erregimenean dagoen azalera.  
13 Kultura-intereseko izendatutako ondasun-kopurua.  
14 Erauzketa-ustiapenerako jarritako lurzoruaren %.  
15 Hiritarren balorazioa paisaiaren gainean: gaur egungo paisaia/paisaia potentziala.  

 

Inpaktuaren adierazleak zehazteko, Zarautz-Azpeitia eremu funtzionaleko katalogoan eremu 
horretako paisaia babestu, kudeatu eta antolatze aldera ezarritako ekintza eta neurriak hartzen dira 
aintzat.  

 
Inpaktuaren adierazleak 

1 Hirien inguruan dauden hiri-eremu birkalifikatuen kopurua.  

2 
Errepideetatik hiriguneetarako sarbideen itxura hobetzeko antolatutako ekintza-kopurua eta 
jarritako aurrekontua.  

3 Errepide eta trenbideetatik ikusten den paisaia hobetzeko jarritako aurrekontua.  

4 
Errepide- eta trenbide-azpiegituren proiektuetan paisaia integratzeko egin den azterlan-
kopurua, dagozkien ingurumen-inpaktuaren azterlanekin.  

5 Industrialde finkatuen itxura hobetzeko jarritako aurrekontua.  

6 
Hiri-inguruetan trantsizio-eremuak eta parkeak sortzeko antolatutako ekintza-kopurua eta 
jarritako aurrekontua.  

7 Espazio publikoak eta hiri-elementuak hobetzeko egindako azterlan-kopurua.  
8 Ingurumena eta paisaia lehengoratzeko antolatutako ekintzak eta jarritako aurrekontua.  
9 Ingurumena eta paisaia zaintzeko eta babesteko antolatutako ekintzak eta jarritako 

  
10 

Udal-plangintzetan paisaia-interes bereziko eremuak babesteko eta zaintzeko irizpide eta 
neurriak jarri dituzten udalerrien kopurua.  

11 
LPPn lurraldera sartzeko guneen ahalmena garatze aldera planteatutako neurriak HAPOetan 
sartu dituzten udalerrien kopurua.  

12 
Lurraldean sartzeko guneen ahalmena garatzeko antolatutako ekintzak eta jarritako 
aurrekontua.  

13 
Interes historiko eta artistikoko elementuak babesteko eta zaintzeko antolatutako ekintzak 
eta jarritako aurrekontua.  

14 
Interes historiko eta artistikoko elementuak hobetzeko, berreskuratzeko eta duten balioa 
azpimarratzeko antolatutako ekintzak eta jarritako aurrekontua.  
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Inpaktuaren adierazleak 

15 
Erabiltzen ez diren harrobietan ingurumena eta paisaia lehengoratzeko antolatutako 
ekintzak eta jarritako aurrekontua.  

16 
Hondakindegietan ingurumena eta paisaia lehengoratzeko antolatutako ekintzak eta 
jarritako aurrekontua.  

17 GR eta PR ibilbideen kopurua eta azalera (km).  

18 
Begiratoki berriak jartzeko eta daudenak finkatzeko antolatutako ekintzak eta jarritako 
aurrekontua.  

19 Eszena-hondoak babesteko antolatutako ekintzak eta jarritako aurrekontua.  

 
20 

Eremu funtzionaleko paisaia-dibertsitatea adibide zehatz gisa aprobetxatuz paisaiaren 
arloan gauzatutako sentsibilizazio-, heziketa- eta interpretazio-programen kopurua eta 
jardueren zenbatekoa.  

Komeni da urtean bitan eremu funtzionaleko paisaia modu iraunkorrean babestu, kudeatu eta 
antolatzeko adierazleen segimendua egitea, eremu funtzionaleko udalen, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritzaren eta horiei lotutako beste erakunde batzuen 
bitartez.  

 

Oiartzunen, 2017.eko otsailean 

 

 
 
Sinatuta: Pedro Areta Morondo 
Biologia Zientzietan Lizentziaduna  

 

 
 
Sinatuta: Ángela Oscoz Prim 
Farmazian Lizentziaduna eta 
Ingurumen Eraginen Ebaluaketa 
eta Zuzenketan Masterra 

 

 
Sinatuta: Ana Felipe Díaz 
Ingurumen Zientzieta 
Lizentziaduna, Nekazal Ingeniari 
Teknikoa eta GIS eta 
Teledetekzioan Masterra 
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Mapen aurkibidea 

- Paisaia-unitateen mapa (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta)eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoko 1a 
planoa).  

- Paisaia-interes bereziko eremuak (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta)eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogoko 14. planoa).  

- Paisaiaren kalitateari buruzko helburu orokorrak (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko 
Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa, paisaiaren babesari, kudeaketari eta antolamenduari buruzkoa. IV. 
eranskina).  

- Lurralde-plangintzarekin zerikusia duten ekintzak eta neurriak (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu 
funtzionaleko paisaiaren katalogoko 16. planoa).  

- Paisaiaren balio ekologikoen mapa (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogoko 4. planoa).  

- Paisaiaren balio historikoen mapa (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren 
katalogoko 6. planoa).  

- Paisaiako arriskuen mapa (Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoko 10. 
planoa).  
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GARANTIZAR UNA ADECUADA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS CON

MAYOR AFECCIÓN.

MEJORAR LA IMAGEN DE LOS ACCESOS RODADOS A LOS NÚCLEOS Y DE LAS PRINCIPALES TRAVESÍAS URBANAS.

GARANTIZAR LA MEJOR INTEGRACION PAISAJÍSTICA DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y

FERROVIARIAS QUE SE DESARROLLEN.

ABORDAR UNA POLÍTICA DE MEJORA DE LA IMAGEN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES CONSOLIDADOS

Y DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS.

MEJORAR Y DESARROLLAR LA RED DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ZONAS

VERDES PERIURBANAS.

ABORDAR LA RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE ÁMBITOS FLUVIALES.

PROTEGER Y PONER EN VALOR LAS ZONAS LITORALES.

DESARROLLAR LAS POTENCIALIDADES DE LOS NÚCLEOS DE ACCESO AL TERRITORIO.

DESARROLLAR NUEVOS ITINERARIOS PARA COMPLETAR LA RED EXISTENTE.

PROTEGER Y CONSERVAR LA PERCEPCIÓN DE LOS FONDOS ESCÉNICOS.

PROTECCIÓN Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJISTICO POR SUS VALORES

SOBRESALIENTES.

MEJORAR LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS EXTRACTIVAS Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE

GESTIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE

PRODUCEN EN LAS PROXIMIDADES DEL PARQUE NATURAL DE PAGOETA.

RECUALIFICACIÓN Y MEJORA DE LA IMAGEN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS SITUADAS EN LOS ENTORNOS URBANOS.

INCORPORAR EL CORREDOR DE GRANADA ERREKA HASTA PAGOETA, A LA RED NATURA 2000.

GARANTIZAR LA MEJOR INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE EÓLICO DE GATZUME.

PRESERVACIÓN Y MEJORA DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA QUE PRESENTAN CIERTOS ASENTAMIENTOS

RURALES.

POTENCIAR EL EMBALSE DE IBAIEDER.

ACCIONES Y MEDIDAS

RELACIONADAS CON LA

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

LURRALDE PLANGINTZAREKIN

ZERIKUSIA DUTEN EGINTZA

ETA NEURRIAK

RECUPERAR LOS CAMINOS JUNTO A LA REGATA BEIZAMA.
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AZKOITIKO PALEOZOIKOA 
KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK

ALTXERRIKO KOBA 
UROLAKO IBAI-AHOA

FLYSCH  BELTZAREN ARRASTEKO TOLESTURAK
BEASTEGIKO TOLESTURAK
BEASTEGIKO TOLESTURAK

BEITZAMAKO KALKARENITAK
ZIORZAKO GAINAZALA

KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK
ORIAKO ESTUARIOA

KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK
ERREZILGO BAILARA

HIGADURA-GAINAZALAK. ZUAZO ETXEA
MUGARATZEKO GAINAZALA

HEGAL ETA GAINAZALAK UROLAKO BAILARAN
KOSTALDEKO ZERRENDA- ITSASLABARRAK

HEGAL ETA GAINAZALAK UROLAKO BAILARAN
ERNIO MENDIKO KRESTOI ETA SINKLINALE-IRAULIA

IRAETAKO MEANDROA
MOLDATUTAKO BAILARAK ETA HONDAR GAINAZALAK 

KARRAMIOLAN
GATZUME MENDIA. MENDIGUNE KARETSUA

ORIOKO ITSASLABARRA. AGITIKO HONDARTZA
AZKIZU-GETARIAKO ZABALGUNEA

ZARAUTZEKO SAKONGUNEA
AIZARNA-ZESTOAKO POLJEA

ERLO MENDIKO GUNE KARSTIKOAK

KORTAZARRAKO KOLADA UGARIAK
ARRIELABAGAKO KRETAZIKOAN ESKISTOZITATEA

UROLAKO EGITURA-KORRIDOREAREN
PANORAMIKA

BIDANIA GOIALDEKO MUIN JURASIKODUN
TOLESTURAK

PIPPING PROZESUA LAURGAINEN
ALMIZARRO-ERREKA DIKE NATURALA
ORIOKO TRENBIDEAREN EBAKIDURA

CATÁLOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL
ZARAUTZ - AZPEITIA (UROLA KOSTA)

EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA KATALOGOA
MAYO 2012KO MAIATZA

UNIVERSITAT DE GIRONA
LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

IDAZLE TALDEA
EQUIPO REDACTOR
ELKARLANEAN
COLABORA

ESCALA        1:30.000        ESKALA

PLANO
MAPA DE LOS VALORES

ECOLÓGICOS DEL PAISAJE
PAISAIAREN BALIO

EKOLOGIKOEN MAPA

4 PLANOA

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIOGARRANTZI KOMUNITARIOKO LEKUAK
li01
li02
li03
li04
li05
li06
li07

ERNIO-GATZUME
GARATE-SANTA BARBARA
IÑURRITZA
IZARRAITZ
PAGOETA
RIA DE ORIO
RIA DEL UROLA

ERNIO-GATZUME
GARATE-SANTE BARBARA

IÑURRITZA
IZARRAITZ

PAGOETA
ORIOKO ITSASADARRA

UROLAKO ITSASADARRA

BIOTOPOS PROTEGIDOSBABESTUTAKO BIOTOPOAK
bp01
bp02

IÑURRITZA
TRAMO LITORAL DEBA-ZUMAIA

IÑURRITZA
DEBA-ZUMAIA ITSASERTZEKO TARTEA

ESPACIOS NÚCLEOS DE BIODIVERSIDAD
BIODIBERTSITATEA OSATZEN DUTEN

GUNEAK
bi01
bi02
bi03

ERNIO-GATZUME
IZARRAITZ
PAGOETA

ERNIO-GATZUME
IZARRAITZ

PAGOETA

TRAMOS FLUVIALES DE ESPECIAL INTERÉSGARRANTZI BEREZIDUN IBAI-TARTEAK
tf01
tf02
tf03
tf04
tf05
tf06
tf07

ALTZOLARATZ, GRANADAERREKA
ERREZIL
GOITZIBAR
KATUIN
KILIMOI
SASTARRAIN
ARATZ-ERREKA

ALTZOLARATZ, GRANADAERREKA
ERREZIL

GOITZIBAR
KATUIN
KILIMOI

SASTARRAIN
ARATZ-ERREKA

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIOGARRANTZI KOMUNITARIOKO HABITATAK
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i05

i06
i02
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BAJO DEBA

ALTO
DEBA

GOIERRI

TOLOSALDEA

e03

ca10

ca02

RESTOS DE INDUSTRIAS TRADICIONALESOHIKO INDUSTRIA ONDARRAK

BURDINOLA

i01
i02
i03
i04

FERRERÍA DE MANTEROLA (AIA)
FERRERÍA Y MOLINO DE BEKOLA (ZESTOA)
FERRERÍA TXIRIBOGA (ZESTOA)
FERRERÍA DE AGORREGI (AIA)

MANTEROLA BURDINOLA (AIA)
BEKOLA BURDINOLA ETA ERROTA (ZESTOA)

TXIRIBOGA BURDINOLA (ZESTOA)
AGORREGI BURDINOLA (AIA)

ERROTA HIDRAULIKOA

i05
i06
i07
i08
i09

MOLINO HIDRÁULICO ERROTATXIKI (AIA)
MOLINO HIDRÁULICO URBIETATXIKI (ZESTOA)
MOLINO HIDRÁULICO DE SOLDADUSORO (ZESTOA)
MOLINO HIDRÁULICO AGOERREGI (AIA)
MOLINO DE EDARRITZAGAGOENA (ZESTOA)

ERROTATXIKI ERROTA HIDRAULIKOA (AIA)
URBIETATXIKI ERROTA HIDRAULIKOA (ZESTOA)

SOLDADUSORO ERROTA HIDRAULIKOA (ZESTOA)
AGORREGI ERROTA HIDRAULIKOA (AIA)
EDARRITZAGAGOENA ERROTA (ZESTOA)

ÆÆm CALERAKAROBIA

i10
i11

CALERA DE LAURGAIN
CALERA DE IBARBIA

LAURGAIN KAROBIA
IBARBIA KAROBIA

ANTZINAKO MEATZA
i12
i13

CARGADERO DE MALLA HARRIA (MOLLARRI)
MINAS DE ERTXINA-AIZARNA

MALLA HARRIA (MOLLARRI) KARGA-HABEA
ERTXINA-AIZARNA MEHATEGIAK

ONTZIOLA
i14
i15
i16

ASTILLERO DE BEDUA
ASTILLERO DE ORIO
CASA LONJA DE BEDUA

BEDUA-KO ONTZIOLA
ORIO-KO ONTZIOLA

BEDUA-KO SALTOKIA

ARRANTZALEEN KOFRADIA
cp01
cp02
cp03

SAN NICOLÁS DE ORIO
ZUMAIA
ELKANO

ORIOKO SAN NICOLAS
ZUMAIA
ELKANO

BURDINBIDEA
ef01
ef02

ESTACIÓN FC AZKOITIA
ESTACIÓN FC AZPEITIA (Museo Vasco del Ferrocarril)

AZKOITIKO TREN GELTOKIA
AZPEITIKO TREN GELTOKIA (burdinbidearen euskal museoa)

MUSEOAK

mu01
mu02
mu03
mu04
mu05
mu06
mu07

mu08

MUSEO BALENCIAGA
MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
MUSEO BEOBIDE
PHOTOMUSEUM
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ITURRARAN
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO MONUMENTAL SANTA MARÍA
 LA REAL DE ZARAUTZ
ALGORRI. CENTRO INTERPRETACIÓN DE
RECURSOS NATURALES

BALENCIAGA MUSEOA 
BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA

DONE JAKUE BIDEARI BURUZKO INTERPRETAZIO ZENTRUA
BEOBIDE MUSEOA

PHOTOMUSEUM
ITURRARAN INTERPRETAZIO ZENTRUA

SANTA MARIA LA REAL ZARAUZKO ARKEOLOGIA 
ETA MONUMENTO MULTZOA

ALGORRI. NATUR BALIABIDEEN 
INTERPRETAZIO ZENTROA

!!O MUSEOS

VALORES HISTÓRICOSBALIO HISTORIKOAK

!1 MEGALITOMEGALITO

m01
m02
m03
m04
m05
m06
m07
m08
m09
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
m32

DOLMEN DE AIZPURUKO ZABALA
DOLMEN DE SORUSAITZ
DOLMEN DE IRUARRIETA
DOLMEN DE IRUARRIETA II
DOLMEN DE OTAGAIN
DOLMEN DE SAGARAIN
DOLMEN DE TRIKUMUTTEGI
DOLMEN DE MARAMENDI
DOLMEN DE AGERREBURU
TÚMULO DE MAURKETA
DOLMEN DE KEIXETAKO EGIYA SUR
TÚMULO DE KEIXETAKO EGIYA NORTE
TÚMULO DE KEIXETA
DOLMEN DE ZAINGO BIZKARR
TÚMULO DE BELANBURU
TÚMULO DE ARRETA
TÚMULO DE MARIKUTX I
TÚMULO DE MARIKUTX II
DOLMEN DE OLARTETA
TÚMULO DE MURUGIL
TÚMULO DE URRUZTUME II
TÚMULO DE URRUZTUME IV
TÚMULO DE URRUZTUME I
TÚMULO DE SABERRIKO HAITZAK
MENHIR DE ARLUZE
DOLMEN DE LOATZU II
DOLMEN DE LOATZU I
DOLMEN DE BELDARRAIN
TÚMULO DE ARRIAUNDI I
TÚMULO DE TONTORTXIKI I
TÚMULO DE TONTORTXIKI II
TÚMULO DE TONTORTXIKI IV

AIZPURUKO ZABALA DOLMENA
SORUSAITZ DOLMENA
IRUARRIETA DOLMENA

IRUARRIETA II DOLMENA
OTAGAIN DOLMENA

SAGARAIN DOLMENA
TRIKUMUTTEGI DOLMENA

MARAMENDI DOLMENA
AGERREBURU DOLMENA

MAURKETA TUMULOA
EGIYA HEGOA KEIXETA DOLMENA
EGIYA IPARRA KEIXETA TUMULOA

KEIXETA TUMULOA
ZAINGO BIZKARR DOLMENA

BELANBURU TUMULOA
ARRETA TUMULOA

MARIKUTX I TUMULOA
MARIKUTX II TUMULOA

OLARTETA DOLMENA
MURUGIL TUMULOA

URRUZTUME II TUMULOA
URRUZTUME IV TUMULOA
URRUZTUME I TUMULOA

SABERRIKO HAITZAK TUMULOA
ARLUZE MENHIRRA

LOATZU II DOLMENA
LOATZU I DOLMENA

BELDARRAIN DOLMENA
ARRIAUNDI I TUMULOA

TONTORTXIKI I TUMULOA
TONTORTXIKI II TUMULOA
TONTORTXIKI IV TUMULOA

!@ CUEVA, YACIMIENTO ARQUEOLÓGICOHAITZULOA, AZTARNATEGI ARKEOLOGIKOA

cu01
cu02
cu03
cu04

CUEVA DE ALTXERRI
EKAINBERRI, RÉPLICA DE LA CUEVA DE EKAIN
CUEVA DE AMALDA
YACIMIENTO DE IRIKAITZ

ALTXERRI KOBAZULOA
EKAINBERRI, EKAIN HAITZULOAREN ERREPLIKA

AMALDA KOBALUZOA
IRIKAITZKO AZTARNATEGIA

ITSASARGIA

f01
f02

FARO DE SAN ANTÓN
FARO DE ZUMAIA

SAN ANTONGO ITSASARGIA
ZUMAIAKO ITSASARGIA

ÆÆo FARO

MONUMENTU-MULTZO BABESTUA

ch01
ch02
ch03
ch04
ch05
ch06
ch07
ch08

CASCO ANTIGUO DE GETARIA
CASCO ANTIGUO DE ORIO
CASCO ANTIGUO DE ZARAUTZ
CASCO ANTIGUO DE AZKOITIA
CASCO ANTIGUO DE AIA
CASCO ANTIGUO DE ZUMAIA
CASCO ANTIGUO DE ZESTOA
CASCO ANTIGUO DE AZPEITIA

GETARIAKO ALDE ZAHARRA
ORIOKO ALDE ZAHARRA

ZARAUZKO ALDE ZAHARRA
AZKOITIKO ALDE ZAHARRA

AIAKO ALDE ZAHARRA
ZUMAIAKO ALDE ZAHARRA
ZESTOAKO ALDE ZAHARRA
AZPEITIKO ALDE ZAHARRA

CONJUNTO MONUMENTAL PROTEGIDO

MONUMENTU BEZALA KATALOGATUTAKO
ERAIKIN-ERLIJIOSOAK

r01
r02
r03
r04
r05
r06
r07
r08
r09
r10
r11
r12
r13

ERMITA DE SAN PABLO (AIA)
ERMITA DE SAN ISIDRO DE ERDOIZTA (ERREZIL)
ERMITA DE LA MAGDALENA (AZPEITIA)
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN DE SOREASU (AZPEITIA)
SANTUARIO DE LOIOLA (AZPEITIA)
ERMITA DE SAN PRUDENTZIO (GETARIA)
IGLESIA DE SAN MARTÍN DE ASKIZU (GETARIA)
ERMITA DE SAN MARTÍN DE IBAÑETA (AIA)
IGLESIA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR DE ENDOIA (ZESTOA)
ERMITA DE SAN TELMO (ZUMAIA)
ERMITA DE ARRITOKIETA(ZUMAIA)
IGLESIA DE SAN PEDRO (ZUMAIA)
ERMITA DE SANTIAGO (ZUMAIA)

DONE PAULO BASELIZA (AIA)
ERDOIZTAKO SAN ISIDRO BASELIZA (ERREZIL)

MAGDALENA BASELIZA (AZPEITIA)
SAN SEBASTIAN DE SOREASU ELIZA (AZPEITIA)

LOIOLAKO SANTUTEGIA (AZPEITIA)
SAN PRUDENTZIO BASELIZA (GETARIA)

ASKIZUKO SAN MARTIN ELIZA (GETARIA)
IBAÑETAKO SAN MARTIN BASELIZA (AIA)

ENDOIAKO ASENTZIO ELIZA (ZESTOA)
SAN TELMO BASELIZA (ZUMAIA)

ARRITOKIETA BASELIZA (ZUMAIA)
SAN PEDRO ELIZA (ZUMAIA)

SANTIAGO BASELIZA (ZUMAIA)

ÆÆæ
EDIFICIOS RELIGIOSOS CATALOGADOS 
COMO MONUMENTOS

BESTE ERAIKIN-ERLIJIOSOAK

re01
re02
re03
re04
re05
re06
re07
re08
re09
re10
re11
re12
re13
re14
re15
re16
re17

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL (BEIZAMA)
ERMITA DE SAN LORENZO (BEIZAMA)
ERMITA DE SAN MARTÍN (AZKOITIA)
ERMITA DE SANTA BÁRBARA (ZARAUTZ)
ERMITA DE SAN PELAYO (ZARAUTZ)
ERMITA DE SANTA MARINA (ZARAUTZ)
ERMITA DE SAN MARTÍN DE TOURS (ORIO)
IGLESIA DE LA NAVIDAD DE Nª SEÑORA (ZESTOA)
ERMITA DE SANTA ENGRAZI (ZESTOA)
IGLESIA DE Nª SRA. DE LA ASUNCIÓN (ZESTOA)
ERMITA DE SANTA CRUZ (ZUMAIA)
ERMITA DE SAN JUAN DE ITURRIOTZ (AIA)
IGLESIA DE SAN ROMAN DE ALTZOLA (AIA)
IGLESIA DE SAN ESTEBAN (AIA)
ERMITA DE SAN LORENTE (ZUMAIA)
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE ELOSIAGA (AZPEITIA)
ERMITA DE OLATZ (AZPEITIA)

ÆÆÝ OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS

SAN PEDRO APOSTOLUAREN ELIZA (BEIZAMA)
SAN LORENTZO BASELIZA (BEIZAMA)

SAN MARTIN BASELIZA (AZKOITIA)
SANTA BARBARA BASELIZA (ZARAUTZ)

SAN PELAIO BASELIZA (ZARAUTZ)
SANTA MARINA BASELIZA (ZARAUTZ)

SAN MARTIN DE TOURS BASELIZA (ORIO)
ANDRE MARIA JAIOTZAREN ELIZA (ZESTOA)

SANTA ENGRAZI BASELIZA (ZESTOA)
ANDRE MARIAREN ELIZA (ZESTOA)

GURUTZE SANTUAREN BASELIZA (ZESTOA)
ITURRIOTZKO SAN JUAN BASELIZA (AIA)

ALTZOLAKO SAN ROMAN ELIZA (AIA)
SAN ESTEBAN ELIZA (AIA)

SAN LORENTE BASELIZA  (ZUMAIA)
ELOSIAGAKO ANDRE MARIAREN BASELIZA (AZPEITIA)

OLATZ BASELIZA (AZPEITIA)

ÆÆñ PALACIOS, CASAS Y CASAS-TORRE CATALOGADOS 
COMO MONUMENTOS

MONUMENTU BEZALA KATALOGATUTAKO
JAUREGI, ETXE ETA DORRETXEAK

ca01
ca02
ca03
ca04
ca05
ca06
ca07
ca08
ca09
ca10
ca11
ca12
ca13
ca14
ca15

PALACIO DE ANTXIETA (AZPEITIA)
CASA BASOZABAL (AZPEITIA)
CASA-TORRE EMPARAN (AZPEITIA)
CASA ALTUNA (AZPEITIA)
CASA ELIZA (AZPEITIA)
CASA-TORRE DE LOIOLA (AZPEITIA)
CASA CONSISTORIAL (ZESTOA)
PALACIO DE LILI (ZESTOA)
PORTAL DE LA IMMACULADA (ZESTOA)
ARCO DE SAN JOSÉ (ZESTOA)
PALACIO BALTZOLA (ZESTOA)
HOTEL AROZENA (ZESTOA)
CASA-MUSEO DE ZULOAGA (ZUMAIA)
CASA OLAZABAL (ZUMAIA)
CASA UBILLOS (ZUMAIA)

ca16
ca17
ca18
ca19
ca20
ca21
ca22

CASERÍO PORTU (AIA)
CASERÍO AIZPITARTE (AIA)
CASERÍO GOROSTIOLA (AIA)
CASERÍO ITURROITZ (AIA)
CASERÍO MAÑARINZELAI (AIA)
CASERÍO ERREKARTE (AZPEITIA)
CASERÍO LARRAÑAGA (AZPEITIA)

PORTU BASERRIA (AIA)
AIZPITARTE BASERRIA (AIA)

GOROSTIOLA BASERRIA (AIA)
ITURRIOTZ BASERRIA (AIA)

MAÑARINZELAI BASERRIA (AIA)
ERREKARTE BASERRIA (AZPEITIA)
LARRAÑAGA BASERRIA (AZPEITIA)

MONUMENTU BEZALA 
KATALOGATUTAKO BASERRIAK

e01
e02
e03
e04
e05
e06
e07

PALACIO DE LAURGAIN (AIA)
CASA CONSISTORIAL DE AZPEITIA
PUENTE DE ZUBIAURRE (ZESTOA)
PALACIO DE NARROS (ZARAUTZ)
TORREÓN DE VISTA ALEGRE (ZARAUTZ)
FUENTE DE LAUITIURRIETA (ZESTOA)
CASA TORRE DEL BALDA (AZKOITIA)

LAURGAIN JAUREGIA (AIA)
AZPEITIKO UDALETXEA

ZUBIAURRE ZUBIA (ZESTOA)
NARROS JAUREGIA (ZARAUTZ)

VISTA ALEGRE DORREA (ZARAUTZ)
LAUITURRIETA ITURRIA (ZESTOA)

BALDA DORRETXEA (AZKOITIA)

BESTE ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK ÆÆ³ OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

CAMINO JACOBEODONE JAKUE BIDEA
CAMINO DE SANTIAGO

j01 CAMINO DE SANTIAGO DONOSTIA-DEBADONOSTIA-DEBA DONE JAKUE BIDEA
DONE JAKUE BIDEA

CALZADA ROMANA
j02
j03

CALZADA DE ASKIZU
CALZADA DE SANTA BÁRBARA

ASKIZUKO GALTZADA
SANTA BARBARAKO GALTZADA

EROMATAR GALTZADA

ANTXIETA JAUREGIA (AZPEITIA)
BASOZABAL JAUREGIA (AZPEITIA)
ENPARAN DORRETXEA (AZPEITIA)

ALTUNA ETXEA (AZPEITIA)
ELIZA ETXEA (AZPEITIA)

LOIOLAKO DORRETXEA (AZPEITIA)
UDALETXEA (ZESTOA)

LILI JAUREGIA (ZESTOA)
ZORTZEZ GARBIKO ATARIA (ZESTOA)

SAN JOSE ATARIA (ZESTOA)
BALTZOLA JAUREGIA (ZESTOA)

AROZENA HOTELA (ZESTOA)
ZULOAGA ETXEA – MUSEOA (ZUMAIA)

OLAZABAL ETXEA (ZUMAIA)
UBILLOS ETXEA (ZUMAIA)

ZUHAITZ BEREZIA
ar01
ar02
ar03

TEJO DE PAGOETA
ENCINA DE ASPIAZU
ALCORNOQUE DE GETARIA

PAGOETAKO HAGINA
ASPIAZUKO ARTEA

GETARIAKO ARTELATZA

ÁREA DE PAISAJES AGROFORESTALES 
ARTICULADOS POR CASERÍOS

BASERRIEK ARTIKULATUTAKO NEKAZARITZA
ETA BASOZAINTZA PAISAI-GUNEA

LARRE-MENDI GUNEA

PAISAIAREN UNITATEAK
UdP01
UdP02
UdP03
UdP04
UdP05
UdP06
UdP07
UdP08
UdP09
UdP10

LITORAL DE UROLA KOSTA
COSTA DEL ORIA
BAJO UROLA
PAGOETA
ANDATZA
IZARRAITZ
CUENCA DE AZKOITIA-AZPEITIA
MACIZO DE ERNIO
SIERRAS DE IRUKURUTZETA Y SAMIÑO
MONTES Y VALLES DE BEIZAMA

UROLA KOSTAKO ITSASERTZA
ORIA KOSTALDEA

UROLA BEHEA
PAGOETA
ANDATZA

IZARRAITZ
AZKOITIA-AZPEITIA ARROA

ERNIOKO MENDIGUNEA
IRUKURUTZETA ETA SAMIÑOKO MENDIAK

BEIZAMAKO BAILARAK ETA MENDIAK

UNIDADES DE PAISAJE

KALITATE HANDIKO BIDEA

BESTE KOMUNIKAZIO-BIDEAK

VIAL DE ALTA CALIDAD

OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

CATÁLOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL
ZARAUTZ - AZPEITIA (UROLA KOSTA)

EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA KATALOGOA
MAYO 2012KO MAIATZA

!- FERRERÍA

!Z MOLINO HIDRÁULICO

!; MINA ANTIGUA

"Æí ASTILLERO

ÁREA DE PASTOS DE MONTAÑA

ÆÆõ
CASERÍOS CATALOGADOS
COMO MONUMENTOS

ÆÆÞ ÁRBOL SINGULAR

!!l COFRADIAS DE PESCADORES

ÂI2 FERROCARRIL

UNIVERSITAT DE GIRONA
LABORATORI D'ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

IDAZLE TALDEA
EQUIPO REDACTOR
ELKARLANEAN
COLABORA

ESCALA        1:30.000        ESKALA

PLANO
MAPA DE LOS VALORES

HISTÓRICOS DEL PAISAJE
PAISAIAREN BALIO

HISTORIKOEN MAPA.
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BESTELAKO XEDAPENAK
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

3296
EBAZPENA, 2017ko ekainaren 9koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren 

bidez formulatzen baita paisaiaren zehaztapenen inguruko Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) 
Lurralde Plan Partzialaren Bigarren Aldaketaren ingurumen-txosten estrategikoa.

AURREKARIAK

2017ko otsailaren 9an, Lurralde Plangintza eta Hirigintzaren Zuzendaritzak osatu egin zuen 
paisaiaren zehaztapenen inguruko Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) Lurralde Plan Partzialaren 
Bigarren Aldaketaren (aurrerantzean Plana) ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren 
prozedura hasteko eskaera, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean 
ezarritakoarekin bat. Eskaerari Planaren zirriborroa eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 
29. artikuluan ezarritakoaren araberako edukia duen ingurumen-dokumentu estrategiko bat atxiki 
zitzaizkion.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikulua betetzeko, 2017ko martxoaren 17an, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak egoki iritzitako oharrak egiteko eskatu 
zien zenbait erakunderi, ohar horiek oinarritzat hartuta ingurumen-organo horrek ingurumen-txos-
ten estrategikoa egin zezan. Zehazki, honako organismo hauei egin zitzaien kontsulta:

– Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.

– Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza. Eusko 
Jaurlaritza.

– Gipuzkoako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetza. Eusko Jaurlaritza.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumenaren Zuzendaritza Nagusia.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendien eta Naturguneen Zuzendaritza Nagusia.

– Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusia.

– Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoa Ihobe.

– Ura-Uraren Euskal Agentzia.

– Kantauriko Ur-konfederazioa.

– Aranzadi Zientzia Elkartea.

– Gipuzkoako Ekologistak Martxan.

– Zumaiako Udala.

– Zestoako Udala.

– Zarauzko Udala.

– Orioko Udala.
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– Getariako Udala.

– Errezilgo Udala.

– Beizamako Udala.

– Azpeitiko Udala.

– Azkoitiko Udala.

– Aizarnazabalgo Udala.

– Aiako Udala.

Halaber, espedientean jasotzen den dokumentazioa eskuragarri ipini zen Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean, interesdun orok ingurumen arloan egoki iritzitako 
oharrak egiteko.

Ebazpen hau eman den egunera arte erakunde hauetatik jaso dira txostenak: Nekazaritza eta 
Abeltzaintza Zuzendaritza, Osasun Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza, Ondare Kulturala-
ren Zuzendaritza, Ondare Natural eta Klima Aldaketa Zuzendaritza (guztiak Eusko Jaurlaritzakoak) 
eta Uraren Euskal Agentzia (guztien emaitza espedientean dago). Hartarako, araudian jasotzen 
denez, aipatutako txostenak kontuan izanik, ingurumen-organoak baditu aski judizio-elementu 
ingurumen-txosten estrategikoa egiteko.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 1. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen 
ingurumen-ebaluazioa arautuko duten oinarriak ezartzea da helburua; era horretan, ingurumena-
ren babes-maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatzeko helburuarekin.

Era berean, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 
42. artikuluaren arabera, ingurumen-eraginaren ebaluazioek era egokian bermatuko dute, beste 
helburu batzuen artean, plangintza-prozesuaren lehen faseetan ingurumenaren gaineko ondorioen 
analisia txertatzea, aukerarik egokienak hautatzeko, jardueren metatze- eta sinergia-ondorioak 
aintzat hartuta.

Planak ez du ezartzen legez ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin behar zaien 
proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrurik eta ezin die eragin Natura 2000 Sareko guneei 
ezta ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia Erki-
degoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo nazioarteko 
hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten eremuei ere. Ondorioz, 
Plana ez dago Euskadiko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren IA 
eranskinean; izan ere, ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoaren aplikazio-eremua ezartzen du.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluan dago aurreikusita zein diren ingurumen-orga-
noak egindako ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar diren plan eta programak, 
honako hauek zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, 
ingurumen-txosten estrategikoaren arabera, edo plan edo programen gaineko ingurumen-ebalua-
zio estrategiko arrunta egin beharra, haiek ingurumenerako eragin nabarmenak ekar litzaketelako. 
Artikulu horretan ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatua egin beharko zaien kasuak jaso-
tzen dira –horretarako prozedura 29. artikulutik 32. artikulura bitartean dago arautua– betiere 
aipatu abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideen arabera.
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Dokumentazio teknikoa eta Planaren ingurumen-ebaluazioaren espedienteko txostenak azter-
tuta, eta ikusirik hasierako dokumentu estrategikoa zuzena dela eta indarreko araudian ezarritako 
alderdien araberakoa dela, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak (eskumena duen orga-
noa otsailaren 27ko 3/1998 Legearen eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 
egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren arabera) 
ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du, zeinak Planaren proposamenean ingurumen-arloko 
alderdiak sartzearen alde egiten baitu eta Plana aplikatzearen ondorio adierazgarrien aipamena 
jasotzen baitu, baita sartu behar diren azken oharrak ere, soilik ingurumen arlokoak.

Hauek ikusirik: Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Oroko-
rra; Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legea; Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzeko den apirilaren 
11ko 77/2017 Dekretua; urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko 39/2015 Legea; Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 
40/2015 Legea eta aplikatzekoak diren gainerako arauak. Horrenbestez, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Ingurumen-txosten estrategikoa formulatzea Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) 
Lurralde Plan Partzialaren Bigarren Aldaketarako, paisaiaren zehaztapenei buruzkoa, jarraian 
dauden baldintzen arabera:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

Planaren xedea da Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzia-
lean (LPP) sartzea, antolamendu-arau gisa, eremu funtzional honetako paisaia babestu, kudeatu 
eta antolatzeko zehaztapen egokiak. Gainera, paisaia-katalogoa sartu da; halaber, paisaia-kalita-
tearen helburuak, paisaia-unitateak eta paisaia-interes bereziko eremuak ere sartu dira, dagokien 
kartografiarekin.

Horrela, zehaztapen horiek Lurralde Plan Partzialaren azken izenburuan jaso dira «Paisaiaren 
zehaztapenak» epigrafean gomendiozko xedapen arauemaile gisa. Horiek lurralde- eta hiri-
gintza-plangintzaren tresna egokien bidez aplikatu eta garatuko dira. Zehaztapen hauek ezarri 
dira eta horietatik ingurumen-ikuspuntutik aipagarrienak diren ekintza hauek etorriko dira:

– Hiri-kokapenekin loturiko zenbait garapeni buruzko zehaztapenak: garapenak paisaiaren 
aldetik hiri-inguruarekin eta landa-inguruarekin integratzea, mugen arabera egituratuta, benetako 
beharrizanen arabera mailakatuta, eta inguruko paisaiaren berezitasunen arabera diseinatuta eta 
eraikita. Paisaia integratzeko azterlanak egitea proposatzen da eremu zehatzen etorkizuneko 
garapenen plangintzan, eta hiri-inguruneen irudia birkalifikatzea eta hobetzea eremu degradatu 
zehatz batzuetan.

– Hiriguneetarako sarbideei buruzko zehaztapenak: hiri-inguruko, landa-inguruko eta hiri-ingu-
ruko paisaiaren arteko pasabidea ahalbidetzea, balioa duten elementuak integratzeko eta hiriko 
paisaian elementu interesgarri berriak sartzeko. Proposatzen da hiriguneetarako sarbide batzuen 
konfigurazioa sustatzea; bide-ardatz identifikatu batzuei lotuta okupazio-irizpideak eta erai-
kitze-tipologia ezartzen direla sustatzea, baita hiri-ibilbide zehatzen hiri- eta paisaia-integrazioa 
bultzatzea ere.

– Lineako zenbait azpiegiturei buruzko zehaztapenak (energiakoak, bide-sarekoak eta tren-
bide-sarekoak): horiek paisaian integratzea, lurraldean jarraitutasun fisikoa, soziala eta ekologikoa 
ahalbidetzeko eran. Jarduketa zehatzak proposatzen dira komunikazio-ardatz nagusietatik hautematen 
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den paisaia-hobekuntzari heltzeko. Horien artean linea elektrikoen eta eolikoen inpaktua gutxi-
tzeko neurriak proposatzen dira.

– Jarduera ekonomikoei buruzko zehaztapenak: jarduera ekonomikoaren eremuak hiri-paisaian, 
hiri-ingurunekoan eta landa-eremuan integratzea, lehentasunezkoak ez diren gune bisualetan 
jarriz eta ingurunearen paisaiaren berezitasuna kontuan hartuta diseinatuz eta eraikiz. Industrialde 
eta ezarpen industrial finkatuak hobetzeko jarduketak proposatzen dira eta gune industrial eta 
portu nabarmenenak identifikatzen dira.

– Parke eta gune publikoen sareari buruzko zehaztapenak: horiek behar bezala urbanizatzea 
eta mantentzea kalitatezko paisaiak antolatu eta sortzea ahalbidetu dezaten, inguruko paisaie-
kin hiri-kokapenak eta landa-kokapenak egituratuz eta paisaiaren balio ekologikoan, estetikoan, 
historikoan edo sinbolikoan dauden elementuak sartuz. Paisaian finkatutako gune libreak berres-
kuratzea eta horiei balioa ematea proposatzen da eta, bereziki, eremuaren barnean gune publiko 
aipagarriak identifikatzen dira.

– Ibai-paisaiei buruzko zehaztapenak: horiek kontserbatzea, edo, halakorik ez badago, berres-
kuratzea eta balioa ematea. Horrela, balio ekologikoak eta estetikoak bateragarriak izango dira 
eguneroko erabilerarekin, baita turismoarekin eta aisialdiarekin loturiko jarduerekin ere. Ibai-ibil-
guen, urtegi eta urmaelen kontserbazioa sustatzea eta ibai-ibilgu estaliak berreskuratzeko eta 
horiek ingurunean integratzeko bideragarritasuna baloratzea proposatzen da.

– Paisaia naturalei buruzko zehaztapenak: horiek babestea eta kontserbatzea, edo, halakorik 
ez badago, berreskuratzea eta balioa ematea, baliabide naturalen erabilera, ustiaketa nahiz horien 
sarbidea, pertzepzioa eta gozamena paisaiako balioen kontserbazioarekin bateragarri egiteko. 
Berez lurraldekoak diren sistema naturalak mantentzea eta berreskuratzea proposatzen da, baita 
horien paisaia-kalitate egokia lortzea ahalbidetzen duen kudeaketa eraginkorra egitea ere eta, 
zehazki, proposatzen da Pagoeta Parke Naturalaren inguruan egiten diren jarduerak deuseztatu 
eta prebenitzeko neurriak ezartzea.

– Itsasertzeko paisaiari buruzko zehaztapenak: horiek babestea eta kontserbatzea, paisaiaren 
balioak, balio ekologikoak, estetikoak nahiz historikoak kontserbatu ahal izateko, baita horiek era-
biltzeko eta gozatzeko sarbidea izateko ere. Landaredia leheneratuta edo erabilerak eta jarduerak 
antolatuta, itsasertzeko paisaia babesteko jarduketak proposatzen dira eta zaindu eta babestu 
beharreko gune zehatzak identifikatzen dira.

– Landa-kokapenei buruzko zehaztapenak: garatzeko beharrizanen arabera paisaian integratuta 
dauden kontserbazioa eta hazkundea balio estetikoekin, historikoekin eta identitarioekin bateraga-
rri egitea. Landaguneak identifikatzen dira paisaiarekiko duten egokitzapena bat etor dadin.

– Nekazaritza-paisaiari buruzko zehaztapenak: baliabideen ustiaketa nekazaritza eta abeltzain-
tzaren jarduerarekin loturiko paisaiaren kontserbazioarekin bateragarri egitea.

– Balio historiko, sinbolikoak eta identitatekoak dituzten elementuei buruzko zehaztapenak: 
horiek ondo kontserbatzea eta kudeatzea, edo, halakorik ezean, berreskuratzea eta balioa ema-
tea, balio historikoak, estetikoak eta identitarioak mantentzen dituztenak, eta erabilera berriei nahiz 
turismoarekin loturikoak jarduerei bide emateko.

– Erauzketa-jarduerak eta hondakin-jarduerak kudeatzeko azpiegiturei buruzko zehaztapenak: 
horien bizitza erabilgarrian paisaian duen eragina pixkanaka-pixkanaka murriztea, paisaian inte-
gra daitezen. Hala, jatorrizko paisaia berreskuratu eta balioa emango zaio, edo, halakorik ezean, 
paisaia berria sortzeko bizitza erabilgarria amaitu ostean. Azpiegiturak eta harrobiak identifikatzen 
dira, horietan paisaia-inpaktua murrizteko jarduketak egiteko.
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– Paisaia-behatoki eta ibilbideen sareari buruzko zehaztapenak: identifikatuz eta ezagutuz, 
paisaia berezien pertzepzioa berreskuratu eta balioa ematea. Hala, Urola Kostako paisaien ñabar-
dura eta dibertsitateari balioa emango zaie eta gozatu ahal izango dira. Ibilgailuarekin edo oinez 
iristeko moduko ibilbideen sarea sustatzen duten jarduketak proposatzen dira eta nabarmenenak 
identifikatzen dira.

– Funts eszenikoei buruzko zehaztapenak: horiek berreskuratzea eta balioa ematea, Urola Kos-
tako pertzepzio- eta identitate-erreferente gisa zaindu daitezen.

– Paisaia hobetzeko kudeaketa proaktiboari buruzko zehaztapenak: administrazioen arteko 
lankidetza bultzatuko da, baita gizarte zibilaren hedapena, prestakuntza, sentsibilizazioa eta eran-
tzunkidetasuna ere zaintzari eta hobekuntzari dagokionez.

B) Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluarekin bat etorriz, lege horren V. eranskinean 
ezarritako irizpideak aztertuko dira, Planaren aldaketak ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa 
behar duen zehazteko.

1) Planaren ezaugarriak:

a) Paisaiaren zehaztapenak eremu funtzionalaren LPPn gomendio izaera duten antolamendu-arau 
gisa sartu dira, Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) eremu funtzionalaren paisaia-kalitatearen helburuak 
garatzeko helburuarekin. Ez daukate baldintzatzailerik, besteak beste, kokapen, ezaugarri, neurri 
edo funtzionamenduari dagokionez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko lege-
dian zerrendatutako kategorietako baten batekoak diren proiektuak etorkizunean baimentzeko.

b) LPPren aldaketak lurralde- eta sektore-planetan izan ditzakeen intzidentziak aztertu ondoren, 
hierarkizatuta daudenak barne, horiekin bateragarria dela zehaztu da.

c) LPPren aldaketan planteatutako zehaztapenek eremu funtzionaleko paisaia naturalak kon-
tserbatzea eta hobetzea proposatzen dute, baita irizpideak ezartzea ere dauden edo proposatu 
diren garapen, jarduera eta azpiegiturak pasaian era egokian integra daitezen; beraz, neurri pre-
bentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaile egokiekin, ingurumen-kontsiderazioak integratzen dira 
paisaia integra dadin. Lurralde- eta hirigintza-planeamenduan paisaiaren aldagaia sartuta inguru-
menaren kalitatea hobetuko da eta garapen jasangarria sustatuko da.

d) Ez da aurkitu planarekin lotutako ingurumen-arazo garrantzitsurik.

e) LPPren aldaketak paisaia integratzeko tresna bat diren paisaia-zehaztapenak garatzen 
ditu; horrela, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuan xedatutakoa. 
Europako Kontseiluak 2000ko urrian onartu zuen Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin Eusko 
Jaurlaritzak bat egin zuelako onartu zen Dekretu hori; beraz, Plana bidezkotzat jotzen da inguru-
menaren alorrean Erkidegoko legedia edo legedi nazionala ezartzeko.

2) Ondorioen eta agian eragina jasango duen eremuaren ezaugarriak:

Planteatutako zehaztapenek irizpideak ezartzen dituzte eremu funtzionalean dauden edo pro-
posatu diren garapenak, jarduerak eta azpiegiturak era egokian integratzeko paisaian eta eremu 
funtzionaleko paisaia naturalak kontserbatu eta hobetzeko.

Planteatutako jarduketak ikusita eta aintzat hartuta ingurumen-dokumentu estrategikoan 
planteatutako neurriak eta ingurumen-txosten estrategiko honetan planteatzen direnak, ez da 
aurreikusten proposatutako aldaketak ingurumen-inpaktu negatibo nabarmenik sortuko duenik.
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Ingurumen-dokumentu estrategikoak garapen-dokumentuetan txertatzeko neurriak proposatzen 
ditu. Hala, horiek saihestu egiten dute proposatutako jarduketak gauzatzean ingurumen-balioei 
edozein afekzio sortu ahal izatea. Oro har, ingurumen-balioen babesa lehenetsiko duten neurriak 
aplikatu beharko dira, hau da, jarduketak gauzatzean, proposamen zehatzak aztertu beharko dira 
eta ingurumen-balioak mantentzen direla bermatzeko neurriak landu beharko dira. Orokorrean, 
ingurumen-dokumentu estrategikoan ezarritako neurriei, besteak beste, hauek gehitu beharko 
zaizkie:

– Dibertsitate biologikoaren areagotzea edo, edozein kasutan, kontserbazioa sustatzen dela 
lehenetsiko da, habitaten eta espezieen funtzionamendua babestuta eta leheneratuta. Ezarri behar 
den edozein neurrik (besteak beste, antenak trinkotzeko proposamena, ibilbideen edo behatokien 
sustapena), gutxienez, ingurumen-egoera mantentzen dela bermatu beharko du.

– Landaredia kontserbatzen dela zaindu beharko da, bereziki bertako basoak, heskaiak eta 
ibaiertzetako landaredia. Hala behar izanez gero, mantendu eta kontserbatzeko interesgarria den 
landaredia duten eremuak mugatu eta balizatu beharko dira, gune ahulak markatu beharko dira, 
kontserbatu beharreko zuhaitzak babestu, etab. jarduketen ezarpena dela eta horiei ez eragiteko 
eran.

– Lur azpiko nahiz azaleko ur kontinentaletan, ur azpietan, ibilguetan, ur-bazter edo -ertzetan, 
tarteko uretan eta itsasertzeko uretan eragina duten edo izan dezaketen jarduketetan, lehentasuna 
eman behar zaio ura eta haren ingurunea babestu, begiratu eta leheneratzeari. Zehazki, Errota 
(Altuna baserria) birgaitzeko proposamenerako 2015eko azaroaren 16an Uraren Euskal Agen-
tziako zuzendariak emandako ebazpenean ezartzen ziren emari ekologikoak mantendu beharko 
dira eta oztopoa iragazkortu beharko da arrain-eskailera bat eraikita.

– Behar diren neurriak jarriko dira eragingo zaien lurzoruen ezaugarri edafikoak mantentzeko. 
Ezponda eta landareztatu beharreko azaleretan landare-lurra erabiliko da ahal dela. Era berean, 
saihestu egingo da lur-mugimenduek espezie inbaditzaileen hedapena sustatzea.

– Proposamenen garapenak behar diren neurriak ezarriko ditu lurraldeko konektibitate ekologi-
koa mantentzen dela ziurtatzeko. Lurraldearen iragazkortasuna sustatzen duten neurriak aztertu 
beharko dira: zeharkako eta luzetarako drainatze-obrak egokitzea (bideen beheko pasabidea esa-
terako faunarentzako pasabideak, arrapalak, erlaitzak edo plataforma paraleloak...); era berean, 
ahal dela, bertako zuhaitz eta zuhaixkak era linealean taldekatuta ezarriko dira inguruan dagoen 
landaredi naturalarekin konektatzen saiatuz.

Bigarrena.– Xedatzea, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritako baldintzen arabera, 
ez dela aurreikusten ondorio nabarmenik izango denik, paisaiaren zehaztapenei dagokienez, 
Zarautz-Azpeitiko (Urola Kosta) eremu funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren Bigarren aldake-
taren ingurumenean.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukiaren berri ematea Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangin-
tza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzari.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 9a.

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,
IVAN PEDREIRA LANCHAS.
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