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2 SARRERA 
Paisaiaren Europako Hitzarmenak ezartzen du paisaien katalogoak egiten dituzten 

agenteek Paisaia Kalitatearen Helburuak zehaztu behar dituztela. 

Paisaiaren Europako Hitzarmenaren zein EAEko Paisaiaren Lege-proiektuaren arabera,  
paisaia-kalitatearen helburuek barne hartzen dituzte gizarteak inguruko paisaiaren gainean 
dituen itxaropenak.  Herritarrek, adituek eta politika publikoek ezarritako helburuak islatzen 
dituzte, analisi sakona egin eta kontsulta eta parte-hartze publikoa gauzatu ondoren. 

Helburuak garatzean, bi printzipio bateratu behar dira:  

• Paisaia lurralde-antolakuntzaren  barruan kontuan hartzea abiapuntu bikaina da, 
lurralde bateko herritarrentzako ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-helburu berriak ezartzeko. 
Izan ere, paisaia herritarren ongizatearen eta bizi-kalitatearen oinarrizko elementua da. 

• Lurralde-antolakuntza tresnarik boteretsuena da, dagokion area funtzionalen paisaiak 
mantentzen eta hobetzen laguntzeko, ingurumen iraunkorraren markoaren barruan. 

Aurreko premisa horiez gain, helburuak garatzean baldintza hauek bete behar dira: 

• Helburuak azaltzean, aldez aurretik ateratako ondorioei erantzun behar z aie, 
paisaiaren egoerari, haren eraldaketa-dinamikei eta unitate edo area bakoitzaren izaerari 
dagokienez. 

• Koherenteak  izan behar dira EAEko paisaia-kalitatearen helburu orokorrekin.  

• Helburuak argi idatzi  behar dira, eta ulerterrazak izan. Gainera, ahal den heinean, 
mapetan adierazteko modukoak ere izan behar dira. Kualitatiboak nahiz kuantitatiboak izan 
daitezke. 

• Helburuek paisaia-unitateen  osotasunari nahiz interes bereziko guneei erreferentzia 
egin ahal diete, baita Paisaia Karakterizatzean identifikatutako balioen elementu zehatzei ere. 
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3 PAISAIA KALITATEAREN HELBURUAK 
ADIERAZTEA 

Paisaia-kalitatearen helburuak herritarren parte-hartze eta kontsultaren emaitza izango 
dira. Horretarako, lan-taldeek helburuen hasierako adierazpena egin behar dute aurrena. 

Paisaia-kalitatearen helburuak baldintza-pleguan ezarritako egitura honen arabera 
adieraziko dira: 

• Paisaia mantentzea:  ingurumenari, kulturari, ikuspegiari eta pertzepzioari lotutako 
balioak babesteko mekanismoak, balio horiek galdu edo hondatu ez daitezen. 

• Hiri-eremuaren paisaia hobetzea:  paisaiaren bilakaera egoera hobe batera 
zuzentzeko neurriak, batik bat hiriguneen inguruei eta hirietarako sarrerei dagokienez. 

• Landa-eremuko paisaia mantentzea, hobetzea eta lehe ngoratzea:  gizakiak paisaia 
eraldatu aurretik inguru horrek zeukan itxura berreskuratzeko aurreikusten diren jarduerak. 

• Paisaiak harmonikoki egituratzea: batez ere herritarrek eskura dituzten paisaiei 
zuzentzen zaie, baina baita landa-guneen eta hiriaren eta itsasoaren eta lurraren arteko lotura 
egiten duten espazioei ere. 

• Paisaia lehengoratzea:  paisaiaren elementu edo elementu-multzo baten narriadura 
edo desagerpena geldiarazteko eta jatorrizko egoerara lehengoratzeko jarduerak, paisaia 
horren etorkizuna bermatuz. 

• Paisaia balioan jartzea eta babestea:  paisaiaren ingurumenari, kulturari, ikuspegiari 
eta pertzepzioari lotutako alderdiak balioan jartzeko jarduerak. 

• Paisaia bati balioa ematea edo paisaia sortzea:  lurraldean esku-hartzea, paisaiaren 
baldintzak hobetzeko eta/edo paisaia berria sortzeko, berezko paisaia originala erabat galdu 
bada. 
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4 KALITATE HELBURUEN SAILKAPENA 
Paisaia-kalitatearen Helburuak zehaztean, analisi-eskala desberdinak daude. Lehenik 

eta behin, Helburu Orokorrak ezartzen dira. Sintesi modukoak dira, eta Area Funtzional osoari 
erreferentzia egiten diete. Helburua horietatik abiatuz, paisaia-unitate bakoitzaren helburu 
zehatzak ezartzen dira, eta horiekin batera, helburu horiek betetzea ahalbidetuko duten 
neurrien multzoa. Horrela, honako hauek desberdin ditzakegu: 

• Area Funtzionalaren Helburu Orokorrak:  generikoak dira, eta area funtzional osoari 
aplikatzen zaizkio. Arearen paisaia-kalitatea hobetzeko xedeak laburbiltzen dituzte. 

• Paisaia-unitateen Helburu Zehatzak:  helburu orokorrak xehatzen dituzte, unitate-
paisaia bakoitzean zer aplikazio duten azalduta. Helburu zehatzekin batera, horiek lortzen hartu 
beharreko neurriak eta aplikatu behar diren lekuaren lokalizazio zorrotza azalduko dira.  

Horrez gain, pleguaren baldintzei jarraiki, paisaia-kalitatearen sailkapenak bi azpi-
sailkapen izan beharko ditu xedearen arabera: lurralde-plangintza eta sektore-politikak. Hauek 
dira aintzat izan beharreko sektore-politikak, besteak beste:  

− Natura mantentzeko politikak 

− Nekazaritza-politika 

− Baso-politika 

− Industria-politika 

− Landa garapenerako politika 

− Erauzketa-jardueretarako politika 

− Turismo-politika 

− Garraio-politika 

− Telekomunikazio-politika 

− Energia-politika 

− Ur-politika 

− Hondakin-politika 

− Kultura-politika 

− Hezkuntza-politika 

− Ondare-politika 
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5 AREA FUNTZIONALAREN HELBURU 
OROKORRAK 

5.1 Lurraldea egituratu eta paisaia osatzen duten 
formazio geomorfologikoak babestea, Area 
Funtzionalaren izaera naturalaren balioa handitzen 
duten heinean. 

Enkarterrietako eskualdea egituratzen duten formazio geomorfologikoak historian zehar 
gertatutako eratze- eta suntsitze-prozesuen ondorio dira. Horietatik sortutako erliebea da 
paisaiak gaur egun duen itxuraren ezaugarri nagusia, kokalekuen eta azpiegituren sistema 
nabarmen baldintzatzen baitu. Horrez gain, erliebeak mugen arteko banaketa ezartzen du, 
mendilerroen bitartez. 

Balmaseda – Zalla Area Funtzionalaren barruan, berezitasun morfologiko ugari dituzten 
lau mendigune ditugu, areak berez dituen balio estetikoen, naturalen eta ekologikoen osagarri. 
Horien artean nabarmentzekoak dira Armañongo multzo karstikoak, bertan mundu osoan 
ezagunak diren lurrazpiko galeriak eta bobedak baitaude. Era berean, azpimarratzekoak dira 
Galdamesko eta Sopuertako mendietan egindako erauzketek utzitako meatze-erliebea eta 
Zalamako zohikatz-formazioak, penintsulako ekialdeko muturrean dagoen azken ur-zohikatz 
formazioa. 

Horiez gain, Enkarterrietako eskualde zatibanatua osatzen duten haranak ditugu, eta 
bertan, haizpitarte ugari aurki ditzakegu, erabilera eta okupazio askoren bidegurutze, baita balio 
naturalen gordeleku ere. 

Helburua da Enkarterrietako lurraldearen berezitasunak babestea eta zaintzea, 
eskualdea ahalik eta erakargarrien izan dadin, eskualdearen berezko paisaia-balioekin lotutako 
lurralde-garapena sustatze aldera. 
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5.2 Paisaia-kalitatea duten paisaia naturalak mante ntzea, 
eta bideragarritasun ekologikoa sustatzea, erabiler ak 
bateratuz eta tokiko balio naturalak kolokan jarri 
gabe. 

Paisaia naturalak gizakiak gutxien eraldatutako guneak dira. Espazio horien 
ekosistemen aberastasunak balio estetiko eta ekologiko garrantzitsuak ematen dizkie, eta, 
sarritan, babes-tresna askok aitortuta daude. 

Enkarterrietako eskualdean, espazio horiek mendiguneetan kokatuta daude gehienbat, 
nahiz eta batzuetan beheragoko kotetara jaitsi eta eguneroko beste erabilera batzuekin 
nahastu. Eremu horiez gain, iristeko zailak diren espazioak ere baditugu. Azken horien kasuan, 
orografiak beren ezaugarri naturalak mantentzen lagundu du. 

Horien barruan, tokiko hostozabalez osatutako basoak azpimarratu behar dira, horiek 
baitira eskualdeko habitatak mantentzeko bermea, eta habitat horietan bizi dira gure flora eta 
fauna. 

Azken urteotan, espazio naturaletan babes-figura berriak sortzea sustatu da. Horrela, 
espazio horien ingurumen-, ekonomia- eta paisaia-bideragarritasuna planifikatzen hasi gara, 
haien berezitasunei eta ezaugarri kulturalei balioa emanez. 

Enkarterrien kasuan, eremu horiek hartzen dituzten hainbat babes-figura daude, eta 
eskualdeko espazio naturalen sarearen oinarrizko egitura osatzen dute. Babes-mailen eta area 
bakoitzean baimendutako erabileren arteko desberdintasunak alde batera utzita, figura eta 
espazio hauek nabarmentzen dira: 

- Parke naturala:  Armañon. 

- Biotopo babestua:  Trianoko eta Galdamesko mendiak (hasiera batean onartua). 

- Natura 2000 Sarea: Ordunteko Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL). 

- Zuhaitz Apartekoak:  Haritz kandudun eta ametz arrunt arteko hibridoa, Artzentalesen. 
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5.3 Ibai-paisaiak lehengoratzea eta mantentzea, 
lurraldearen ardatz natural diren heinean, eta 
paisaien arteko lotura eta aisialdi-eremu gisa dute n 
funtzioa indartzea. 

Ibai-sarea oinarrizko elementua da lurraldea modelatzerakoan, eta, ondorioz, paisaia 
konfiguratzeko ere funtsezkoa da. Pieza egituratzaile horrek osagai biotikoen eta abiotikoen 
kokapena baldintzatzen du. Landarediari dagokionez, ibarretako landareek eta faunak 
menderatutako pasabide biologikoak dira ibaiak. Era berean, ekoizpen handiko espazioak 
sortzen dituzte, eta historian zehar, horien inguruan ezarri izan dira nekazaritzarekin lotutako 
giza kokalekuak, leku horiei estu lotutako gizarteen bilakaera baldintzatuz. 

Ibarretako landaredia narriatua lehengoratzea eta babestea bereziki garrantzitsua da, 
funtzio ugari betetzen baititu:  ibai-ekosistemari materia eta energia ematen dio, faunaren 
aterpea da, sedimentazioa laguntzen du eta ibarretako higadura ekidin, etab. 

Paisaiaren aldetik, ibarretako landaredia lehen mailako balio estetikoa da, baita 
lurraldearen aniztasunaren osagarri ere. Bestalde, hura sustatzeko onuragarria izan liteke 
aisialdi-eremuak konektatzen dituzten ibilbideak antolatzea ibarren paraleloan. 

Hala ere, haran-hondoetan dauden giza kokalekuek ondorio lazgarriak izan dituzte 
ibilguen mantentze ekologikoarentzat, kokalekuak eta azpiegiturak instalatzerakoan ibaiak ito 
egin direlako.  

Horregatik, ibai-paisaiak zuzen kudeatu eta mantentzen direla bermatu behar da, 
Uraren Zuzentarau Markoaren irizpideak lege-erreferentziatzat hartuta, ur-zikloari dagokionez. 
Halaber, jarduerak gauzatzerakoan, paisaiaren eta gizarte-balioaren kontzeptuak kontuan hartu 
behar dira, eta ur-ekosistemen egoera hobetzera bideratu. Azkenik, herritarren parte-hartzea 
bultzatu behar da, kudeaketaren eta ur-erabileraren gastuak barneratu behar dira, eta ur-
zikloaren kudeaketa integratua lortu. 
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5.4 Nekazaritza- eta abeltzaintza-paisaia mantentze a, 
horren ezaugarri diren eta berezko izaera ematen 
dioten elementu-aniztasuna bermatuz. 

Tradizioz, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira Enkarterrietako paisaia eraldatu duten 
faktore nagusietako batzuk, eta mendebaldean garrantzi handia dute oraindik ere. 

Hala ere, aldaketa ugari izan dira jardueran. Karrantzan, esaterako, abeltzaintza esne-
ekoizpenean espezializatu da nabarmen. Paisaiari dagokionez, horren emaitza izan da 
jarduerarekin zuzenean lotutako espazioak sortu direla. Larreek eta bazkek protagonismo 
handia hartu dute, abeltzaintza-ustiapenen sare zabalaren ondorioz. 

Mendebalderantz egiterakoan, abeltzaintzaren nagusitasuna murriztuz doala ikus 
daiteke, eta nekazaritzarekin tartekatzen hasten dela. Horrela, Artzentalesko udalerrietan eta 
Galdamesko hegoaldean nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotutako eremu zabalak daude 
oraindik ere, eta horiek nortasun-, kultura- eta estetika-balio handia daukate. Eremu horiek 
baserriaren ekoizpen-egiturarekin lotuta egon dira, eta gero eta garrantzi handiagoa hartzen 
dute eskualdearen hego-ekialdera hurbildu ahala. 

Azkenik, Kadagua eta Herrerias ibaien haranek nekazaritza- eta abeltzaintza-gune 
txikiak dituzte, iraganean hedadura handiagoa eduki izanaren seinale. Haran horietan, baso-
ustiapenean espezializatu dira, eta pinu beltzak lurraldearen zati handiak hartzen ditu. Dena 
dela, baso-sektorea egoera latzean dago, prezioen beherakadaren ondorioz, eta ez du 
etorkizun itxaropentsurik. Paisaiaren aldetik, zuhaitz-masa handi horiek lurraldearen balio 
estetikoari kalte egiten diote, eta paisaia-aniztasuna murrizten dute, morfologia monotono bat 
ezartzen delako. Ezinbestekoa da zuhaitz-masak egoki kudeatzea, eta zeregin horretan, tokiko 
hostozabalei garrantzi handia eman behar zaie, baso-tipologiak mugatuz (ekoizpena eta 
mantentzea), horien irisgarritasunaren eta errentagarritasunaren arabera. 
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5.5 Hiri-egitura ordenatua sortzea, hazkunde 
konpaktuarekin. 

Azken hiri-garapenek hiriguneak errepideetan zehar neurrigabe zabaldu dituzte, eta 
haran-hondoak hartzen dituzten aldiriak sortu, haranen nortasuna, forma eta mugak ezabatzen 
dituen tipologia anitz eta lausoekin.  

Dokumentu honek iradokitzen du lurraldearen okupazioa geldiaraztea, hiri-hedapenari 
mugak jartzea eta herrigune trinkoak sustatzea, egitura erregularretan eutsita eta zuzkidurek, 
zubiek, ibaiek eta basoek mugatuta. Muga horiek ondarea birgaitzera behartuko dute, eta 
trinkotasuna eta bizitasuna sortu, garbiketaren, argiztatzearen eta zerbitzuen kostuak 
optimizatzeaz gain. 

Arazo berdina azaltzen zaigu landa-nukleotan, horien mugek gehiegizko azalera 
hartzen dutelako maiz, eta zenbait kasutan, herriek ez dute larrerik inguruan. Katalogoak 
proposatzen du herriguneen barruan eraikinen arteko distantzia logikoak uztea, Enkarterrietako 
herri trinko tipikoak mantenduz. 
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5.6 Herriguneetarako sarrerak eta hiri-landa arteko  
mugak integratzea, balio naturala nabarmenduz, 
sarrerak egituratzeko elementu nagusi gisa zuhaitz-
guneak sortuta. 

Orokorrean, herriguneetarako sarreretan kalitate gutxiko bide-azpiegitura handiak 
egiten dira. Inguruko paisaiak eraldatuta eta abandonatuta uzten dituzte, ibaien gainetik inongo 
errespeturik gabe pasatzen dira, eta errepide zaharretan sartu, oinezkoei pasatzeko lekurik 
uzten ez dieten biribilguneak eginez. Horren adibide dira Sodupeko, Gordexolako, Gueñesko, 
Arangurengo, Zallako eta Balmasedako sarrerak. 

Horri gune abandonatuak, argiztatzea, iragarkiak, biondak, seinaleak eta landarerik ez 
duten bazterbideak erantsi behar zaizkie, eta horrek guztiak itxura narriatua ematen dio 
haranari. 

Dokumentu honen xedea da herriguneetarako sarrera guztiek hiri-izaera izan dezaten. 
Horretarako, zoladurak, biondak eta seinaleak aldatu behar dira, bazterrak lehengoratu, 
bananondo-lerroak landatu, autobien berezko argiak eta iragarki-panelak kendu eta eskala 
pixkanaka murriztuz joan. 
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5.7 Paisaian integratuta dauden eraikin-motak susta tzea, 
begi-inpaktua txikitzeko eta bertako arkitektura 
tradizionalari egokitzeko. 

Enkarterrietako ondarea oso aberatsa da, eta tipologia ugari ikus daitezke: euskal 
baserria, etxe gaztelauak, etxe turtziarrak, etxe kantabriarrak, jauregi errenazentistak, jauregi 
barrokoak, jauregi neoklasikoak, indianoen etxeak, dorretxeak. Horietan guztietan zenbait 
ezaugarri komun antzeman daitezke: etxebizitza familiabakarrak, oso horizontalak, estalki 
nabarmenekin eta hormak nagusi direlarik, apaindura gutxikoak eta soilik lau material erabilita ( 
harria, zarpiatzea, egurra eta zeramikazko teilak).  

Zenbaitetan, eraikinen alboan lorategi-hesiak edo harrizko ortuak ikus daitezke. Balio 
horiek errespetatu eta adibidetzat hartzen badira, emaitza onargarria izango da beti. Halaber, 
eska liteke eraikin berriek dagokion haranaren arkitektura jarrai dezatela: morfologia, 
kontzeptua, forma, materialak… Horrela, modernitateak tradizioari jarraipena ematen dio. 

Tradiziozko tipologiei dagokienez, eremu hauek identifikatu dira: 

- Etxe kantabriarrak batez ere Lanestosan eta Karrantzan topa daitezke.  

- Etxe turtziarra Karrantzan, Turtziozen, Artzentalesen eta Sopuertaren parte 
batean aurki daiteke.  

- Etxe gaztelauek lau isurkiko teilatuak eta solairu karratuak izaten dituzte, eta 
honako gune hauetan ikus daitezke: Sopuerta, Galdames, Kadagua, 
Gordexola, Turtzioz, Artzentales, Otxaran, Karrantza eta Lanestosa. Batzuetan, 
zaila da jauregi kultuetatik eta eraldatutako dorretxeetatik desberdintzea.  

- Euskal baserriak Gordexolan, Kadaguan eta Galdamesen daude batik bat, 
baina eremu guztian zehar baserri zaharrak aurki daitezke.  

Etxebizitza atxikiak egokiak dira etxe kantabriarrak izan ohi dituzten guneetan. 

Isolatutako etxebizitzak, aldiz, egokiak dira euskal baserriak izan ohi dituzten guneetan. 

Bestalde, etxebizitza kolektiboak baserriak, etxe gaztelauak eta etxe turtziarrak dituzten 
guneei egoki dakieke, baita etxe kantabriarrak dituzten guneei ere. 

Funtsezkoa da etxebizitza kolektiboak herriguneei eta paisaiari egokitzea. Dokumentu 
honek gomendatzen du eraikin berriek etxe baxuek baino bi maila gehiago izan ditzatela 
gehienez ere eta Enkarterrietako estalki inklinatu klasikoa jartzea erlaitzaren gainetik.  

Altxaerari dagokionez, azpimarratu behar da baserrietan, etxe gaztelauetan eta etxe 
turtziarretan estalkiak garrantzi handia duela, horrenbestekoa ezen etxea bi zatitan banatzen 
duen: oinaldea eta estalki azpiko bolumenak, eta bakoitzak altuera osoaren ia % 50 hartzen du. 
Erraza litzateke etxebizitza kolektiboak tipologia horiei egokitzea, etxea honela antolatuz gero: 
altxaeraren lehen osaera-unitatean (oinaldea), beheko eta lehenengo solairua, eta bigarren 
osaera-unitatean (estalkia), bigarren solairua eta estalki-azpia.  

Etxebizitza kolektiboaren —eta, batzuetan, atxikien— beste arazoetako bat garaje 
komunetako altxaera itsuak dira. Batzuetan, horma-atal luze eta opakuak sortzen dira, eta 
horiek kalearen itxura kaltetu eta herriguneen eskala eraldatzen dute. Katalogoak aholkatzen du 
horiek inguruari egokitzea. Esaterako, garajeak erdisotoan kokatzen direnean, Calera ateratzen 
den parteak oinalde txikia osa dezake, eta beheko solairuko terrazak edo lorategiak jartzeko 
erabili.  

Bestalde, eta tipologia guztiei dagokienez, aholkatzen dugu tradiziozko materialak 
erabiltzea, besteak beste: harlangaitza, zarpiatzeak, egurra eta zeramikazko teila. Era berean, 
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ekiditekoak dira estaldura industrialak, plakak, elementu metalikoak ateetan eta arotzerietan, 
hormigoizko teilak, PVC hodiak eta hormigoizko aurrefabrikatuak, leiho-ertzetan, kareletan, 
aireztatzeetan eta tximinietan. 

Halaber, urbanizazioetan aholkatzen dugu material naturalak, zarpiatzeak, harlauzak, 
galtzada-harriak, errekarriak, hormigoia… erabiltzea, eta lauza hidraulikoak, zintarri 
aurrefabrikatuak, zoladura inprimatuak eta asfaltoa ekiditea. Etxebizitza familiabakarreko 
urbanizazioetan eta herrigune zahar trinkoetan, urbanizatzean espaloi eta galtzada arteko aldea 
ekiditea komeni da. Horren ordez, biak zoladura eta altuera berekoak izango dira. 

Azkenik, argiztatzeari dagokionez, aholkua da zeharkako argiak erabiltzea, fatxadak 
baliatuta argia islatzeko, eta intentsitate gutxiko argiak erabiltzea. Ekiditekoak dira, hortaz, argi-
paldoak eta gaueko zerua ikustea ekiditen duen argi-kutsadura. 
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5.8 Lehentasunezko ikuseremuez kanpoko industria-, 
logistika-, merkataritza- eta aisialdi-erabilerak e ta 
bestelako erabilera tertziarioak espezializatzea, 
inguru hurbila errespetatuz eta bertako herrien 
nortasuna eta ondare-balioa galdu gabe. 

Jatorrian, industria-lurzorua puntu oso logikoetan kokatu zen: gune lauetan, errepidetik 
gertu, ibaiaren ondoan, eta, sarritan, burdinoletatik edo errotetatik hurbil. Askotan, burdinola eta 
errota horiek izan ziren industriaren jatorria. Hasieran, indar hidraulikoa erabiltzen zen, eta, 
gero, elektrikoa. Horrela, fabrika askok presak eta kanalak zeuzkaten.  Gainera, maiz, fabrika 
horiek enpresa sortu zutenen jaioterriaren edo etxearen inguruan egon ohi ziren. 

Dokumentu honek industria-lurzoruen eta sortutako poligono berrien optimizazioa 
sustatzen du, lurzoru industrial berririk ez sortzeko gaur egun daudenak erabat okupatu arte. 

Etorkizuneko industria-lurzoruak topografia errespetatzen saiatu beharko dira, eta, 
beraz, ez dituzte mendi-hegalak moztuko eta ez da ibarretan betelanik egingo. Gainera, landa-
eraikin zaharrak, bideak, zuhaitzak eta lursailen geometria errespetatzea proposatzen dugu. 

Ahal den heinean, poligonoak inguruari egokitu zaizkio, egiturari, formari eta akaberei 
dagokienez, eta egurrezko egiturak eta itxitura arinak erabil litezke horretarako. Proposatzen 
dugu itxiturek eta estalkiak kolore zuria edo grisa izatea, deigarriak izan ez daitezen. 
Bolumenen geometriak erregularrak izango dira.  

Urbanizatzerakoan, hesiak ekidingo dira, eta landare-itxiturekin ordeztu. Argiztatzea 
fatxadetan integratuko da, eta isolatutako argi-paldoak eta gaueko argi-kutsadura ekidingo dira, 
intentsitate gutxiko argiak edo zeharkako argiztatzea erabiliz. 
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5.9 Tradiziozko arkitektura eta elementu erlijiosoa k 
lehengoratzea eta mantentzea, eskualdeko 
nortasuna, ondarea eta historia mantentzen dela 
bermatzeko. 

Paisaia honetako ondare kultural anitza gordetzerakoan, hainbat alderdi kontuan hartu 
behar dira: erlijioa, kultura herrikoia eta meatzeak.  

Ondare erlijiosoarekin hasiko gara. Zorionez, eskualdeko parrokiak mantentzen dira, 
Olabarrietako eliza izan ezik, gaur egun erortzear dagoena. Katalogoak tenplu hori eta Mellako 
San Antonio santutegiaren aztarnak lehengoratzea proposatzen du. Alderdi honen barruan, 
baselizak ere aintzat edukitzekoak dira: asko desagertuta daude; baina oraindik ere kopuru 
izugarri handia dago, eta elizekin batera, paisaia-begiratoki zoragarriak osatzen dituzte. 
Dokumentu honek hogei jarduera aurreikusi ditu abandonatuta edo erortzear dauden 
baselizetan, santutxoetan, etab. Horiek berreskuratzeak balioa emango dio paisaiari. Neurri 
horiek sustatzeko, eraikin horietako asko ibilbide turistiko berrietan sartu ditugu, hainbat 
programetako diru-laguntzak jaso ditzaten. 

Orain, ondarearen beste alderdi garrantzitsu bat jorratuko dugu: baserrietako, etxe 
gaztelauetako, etxe turtziarretako eta etxe kantabriarretako arkitektura herrikoia. Horietako asko 
abandonatuta daude, batzuk basoek irentsitako herrixka zaharrak osatzen dituzte, eta guztiak 
jabe pribatuen eskuetan daude. Zer egin daiteke horiek mantentzeko? Eraistea debekatu, 
horiek birgaitzeko zerga-pizgarriak eman, argazki-katalogoa sortu horrenbesteko balioa galdu 
ez dadin? Berdin gertatzen da arkitektura kultuarekin: dorretxeak, nobleen etxeak, jauregiak, 
bentak eta aduanak eta indianoen etxeak, azken horiek lorategi botanikoak ere badituztelarik. 
Jardueretan sartu beharreko 43 eraikin kultu identifikatu ditugu, eta horietako 27 funtsezkoak 
dira inguruko paisaian. Arkitektura hau nahiz herrikoia paisaiaren parte banaezina dira. 

Hirugarrenez, meatzeetatik heredatutako ondarea nabarmendu behar da. Area 
funtzional honetan, meatze-jarduerei erreferentzia egiten dieten adibide ugari ditugu, eta horien 
artean nabarmentzekoak dira Sopuertako Catalina Meatzearen errausketa-labeak. Hala ere, 
beste adibide asko daude, hala nola trenbide-lineak, aire bidezko garraio-lineak, ustiapenetako 
instalazioak... Azpimarratzekoak dira ere meatzarien etxeak, bulegoak, meatze-ospitaleak, eta, 
bereziki, meatzeak, lurrazalekoak nahiz galerietakoak, Enkarterrietan zehar sakabanatuta 
daudenak, paisaia erabat bitxia osatuz. 

Dokumentu honek proposatzen du egoera txarrean dagoen ondarea mantentzea, 
lehengoratzea eta horri balioa ematea, administrazioen artean koordinazioa eraginkorra 
eraginez eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak hori lortzeko eragile nagusia izanik.  

Gorabidean dagoen kultura-turismoari zuzendutako mantentze- eta lehengoratze-
politikak antolatzeak ondarea mantentzen lagun dezake, eta, aldi berean, eskualdea garatzen 
lagundu, haren nortasuna kaltetu gabe. 
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5.10  Giza jarduerek eragindako paisaia-aldaketak 
lehengoratzea, egokitzea eta integratzea (harrobiak , 
zabortegiak…). 

Giza jarduera batzuek eragin handia izan dute ingurumenean eta paisaian. Enkarterrien 
kasuan, nabarmentzekoak dira erauzketa-ustiapenak eta zabortegiak. 

Area Funtzionalaren barruan, lau harrobi daude. Laurak erraz ikusteko moduko 
lekuetan kokatuta daude, duten orientazioarengatik eta garraio-azpiegituretatik gertu 
daudelako. Paisaia-irizpide horri erantsi behar zaio horien funtzionamenduak ingurumenean 
eragin handia duela, kokalekua erauzten den materialaren araberakoa baita. Kasu guztietan 
kareharria da erauzten dena, eta material hori eskualdeko mendialdeetan aurki daiteke. 
Horrela, ustiapenak balio natural handiko lekuen inguruan daude; besteak beste, harkaitz 
naturalak eta tokiko zuhaitzez osatutako basoak. Gainera, azpimarratzekoa da zenbaitetan 
plangintzak ezarritako mugak gainditu dituztela, eta bestelako erabilerak zituzten lurrak hartu. 

Helburua da ustiapen aktiboak ahal den neurrian egokitzea, horiek estaltzen dituzten 
landare-mugak ezarrita, emakida-mugak errespetatzen dituen kudeaketa egokia eramanda eta 
jarduera amaitzean eremua lehengoratzeko azterketak gauzatuta, paisaia-irizpideak kontuan 
hartuz. 

Horiez gain, zabortegiak ere eskualdeko paisaia kaltetzen duten beste elementu bat 
dira, eta batik bat Zallakoa. Horiek kudeatzeko eta lehengoratzeko irizpideak erauzketa-
ustiapenen berdintsuak dira. 
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5.11  Azpiegitura linealak eta telekomunikazio-
azpiegiturak paisaian integratzea eta egokitzea, 
horien funtzionaltasuna galdu gabe eta ahalik eta 
begi- eta ingurumen-inpakturik txikiena sortuta. 

Azpiegitura linealek ere eskualdeko paisaia-kalitatean eragin nabarmena dute. Edozein 
motakoak direla ere —lurreko komunikazioa (bideak edo trenbideak), aire bidezko 
telekomunikazioak, energia-garraioa eta telefono-lineak—, begi-inpakturik handiena sortzen 
duten azpiegituretako bat dira, zalantzarik gabe. 

Enkarterrietako Eskualdearen kasuan, arazoa handia dira Kadaguako haranean. Bertan 
daude area funtzionaleko kokaleku nagusiak, eta, ondorioz, horiek artikulatzeko azpiegitura 
linealak trinkotu dira. Halaber, bideek eragiten duten inpaktuari erantsi behar zaio azpiegitura 
berriak egitean bestelako azpiegitura paraleloak sortu ohi direla, eta horiek aldaketa osagarriak 
dakartzate. Izan ere, eskualdeko orografia malkartsuaren ondorioz, kokalekuak haranen 
hondoetara mugatzen dira. Dena dela, beste faktore batzuk ere izan dira tartean, esaterako: 
azpiegitura berrien trazadura diseinatzerakoan ez da paisaia-irizpiderik jarraitu, ezta estrategia 
globalik ezarri ere. 

Azpiegitura lineal horiek guztiek paisaian eragin kaltegarriak izan dituzte; besteak beste, 
eskualdearen zatiketa, ezarritako azpiegiturak besteko magnitudea duena. Azpimarratu behar 
da zatiketa horrek inguru ekologikoan ere eraginak dituela, gune naturalen habitatak banatu 
baititu.  

Zentzu horretan, azpiegituren paisaia-kalitateak administrazio eskudunen arteko 
adostasuna eta elkarrizketa izan behar ditu abiapuntu. Hortik aurrera, ardatz linealak paisaian 
ahalik eta hobekien egokitzea bermatu behar da, ikuspegi estetikoari nahiz ekologikoari eta 
sozialari dagokienez, azpiegiturek ez dezaten paisaia behin betiko zatitu.  
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5.12  Ibilbideak eta begiratokiak sortzea, Enkarter rietako 
panoramikarik garrantzitsuenak nabarmentzeko eta 
paisaiaren ñabardurak ezagutarazteko. 

Paisaia eta ondarea ezagutarazteko eta gizartea hori mantentzearen garrantziaz 
ohartarazteko modurik onena bertatik igarotzen diren oinezkoentzako eta bizikletentzako 
ibilbide turistikoak sortzea da. 

Tradizioz, arkitektura-elementu erlijiosoak —elizak eta baselizak kasu— toki garaietan 
kokatu izan dira, paisaia ikusi ahal izateko. Puntu horiek konektatzen dituzten ibilbideak sortuz, 
helburu bikoitza lor daiteke: alde batetik, eskualdeko paisaia ezagutaraztea, eta bestetik, 
ondare arkitektonikoari balioa ematea. 

Ibilbide horien osagarri, Donejakue bidea, erromatar bidea, ibaietako pasealekuak, 
ibilbide luzeak (GR) eta bide berde berriak ditugu. Horrela, ibilbide-sare aberatsa sor daiteke. 
Gainera, jarduera erraza da, dauden bideak seinaleztatzea baino ez baita egin behar. Sare 
horrek hainbat lekutara iristeko aukera eskainiko du: gune naturalak, herrigune historikoak, 
herrixkak, gune arkeologikoak, haitzuloak eta meatze-guneak, aisialdirako eta atsedenerako 
ibai-guneak eta aparkalekuak. Paisaiaren enbaxadorerik onena izango da, eta baseliza 
abandonatuetatik, erortzear dauden dorreetatik, utzitako errotetatik eta herrixka hutsetatik 
pasatuko denez, narriatutako ondare hori lehengoratzeko eskakizunak areagotuko dira. 
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5.13  Area Funtzionalaren sarrerak hobetzea, aberas tasun 
naturalari eta kulturalari balioa emateko, eremua 
lurralde arteko muga den heinean. 

Lurralde baterako sarrera lurralde horrekin hartzen dugun lehen kontaktua da, eta baita 
lehen geldiunea, atseden-lekua, autobide-irteera… ere. Enkarterriek sarrera oso bereziak 
dituzte, edertasun natural handiko haizpitarte historikoetan zehar doazenak, eta sarritan, leku 
horiek balio handiko dorretxeen eta zubien bidez babesten ziren, bide zaharren trazadura 
jarraituz.  

Dokumentu honek Enkarterrietako zortzi sarrerak nabarmendu nahi ditu, guztiak 
apartekoak baitira. Bertako balioak seinaleztatuz, haizpitarteak mantenduz eta zubiak, 
baselizak eta dorreak lehengoratuz, sarrera- eta informazio-gune garrantzitsuak sortuko ditugu. 
Besteak beste, aipatzekoak dira: Santa Ageda, Zaldu, Zaramillo, Gordexolako hego-sarrera eta 
bertako Dorre Beltza, Barbadungo haizpitartea eta bertako burdinolak eta bide berdeak, 
Turtziozko haizpitartea, Karrantza eta bertako haitzak eta artadiak eta Lanestosa eta bertako 
haitzuloak. 

Paisaiaren katalogoan, haizpitarte horiek, eskualde-ate horiek, lehentasunezko jarduera 
eta lehengoratze-puntuak dira, eskualdean sartzen direnek gure lurraldeaz hartzen duten lehen 
irudia definitzen baitute; izan ere, sarritan, irudi hori funtsezkoa da. Gainera, tarte batzuetan, 
bide zaharrek eta errepideak jatorrizko funtzioa galdu dute, eta horrek geralekuak eta atseden-
guneak sortzea ahalbidetzen du. Dokumentuak eskualderako sarrera-errepideen paisaia 
lehengoratzea aurreikusten du, abiapuntu gisa. 
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6 PAISAIA UNITATEEN HELBURU ZEHATZAK, 
JARDUERAK ETA ADIERAZLEAK 

Kapitulu honetan, proposatutako paisaia-unitate bakoitzerako helburu zehatzak, 
ekintzak eta adierazleak multzokatu dira. Horrela, paisaia-unitate bakoitza bost alderdiren 
gainean egituratu da: 

1. Helburua:  unitatearen helburu zehatza azaltzen du. Helburuak area funtzional 
honi dagozkion helburu orokorretan oinarritzen dira, eta horiek, aldi berean, 
laburpen-taulak dituzte oinarri. Taula horiek dokumentu honetan kontsulta 
daitezke, dagokion atalean. 

2. Irizpideak:  lan-ildoak ezartzen saiatzen dira, paisaia-kalitatearen helburuak 
sektore-politiketan  sartzeko. Gainera, helburuak azaltzeko gida ere badira. 

3. Jarduerak:  proposatutako helburuak lortzeko hartu beharreko neurriekin lotuta 
daude. Erabilitako metodologiari jarraiki, neurri eta jarduera horiek dagokion 
politika motaren arabera sailkatu dira (KALITATE HELBURUEN SAILKAPENA 
atalean zerrendatuta datoz). 

4. Kokapena: helburuek eremu zehatz bati erreferentzia egiten diotenez, 
proposatutako jarduerak non egin behar diren deskribatuko dugu, mapan 
zehazteaz gain. 

5. Adierazleak:  azkenik, adierazle multzo bat ezarri da, paisaia-kalitatearen 
helburuen jarraipena egiteko. Adierazle horietako asko beste dokumentu, 
analisi eta datu estatistiko batzuetan oinarritzen dira (EAEko ingurumen-
adierazleak, Udalplanen lurraldekako datu-bankua, Ibaien egoera jarraitzeko 
sarea…). Horrela, jarraipena martxan dauden beste sektore-politika batzuekin 
batera egin daiteke. 
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6.1 P.U. 1 Armañon – Alen 

1. HELBURUA. Ondo mantendutako mendi-paisaia sustat zea 
 

1. HELBURUA. Armañon – Alen 

Ondo mantendutako mendi-paisaia naturala sustatzea, parke naturalaren mugetatik harago 
hedatzen dena eta giza jarduera eta naturaren kontserbazioa bateratzen dituena. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-unitatean lurraldearen jatorrizko morfologia mantentzen dela bermatzea. 

- Eraldaketa geomorfologikoak ekiditea eta ikuspegia osatzen duten mendietan 
telekomunikazio-estaziorik, parke eolikorik edo itxura hondatu dezaketen bestelako 
elementurik ez instalatzea. 

- Berezitasun geomorfologikoak ez eraldatzea, eraikinak, azpiegiturak eta orokorrean 
berezitasun horiek ikustea galarazten duen edozein oztopo jarrita. 

- Erauzketa-jardueretarako ustiapen-lizentzia berrien emakida mugatzea, indarrean dagoen 
sektore-araudiak edozer muga ezartzen duela ere. 

 

Jarduerak 

J.1: Unitatean azpiegitura berriak instalatu daitezen ekiditea (telekomunikazioak, energia, etab.). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Pista berriak trazatu daitezen ekiditea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Azterketa bat idaztea, unitateko elementu geomorfologikoak karakterizatzeko eta horiek 
babesteko eremua ezartzeko, paisaia-irizpideak jarraituz. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 

J.4: Hondatutako espazioak lehengoratzea, arreta berezia jarrita Moro haitzean eta La Cadena 
harrobian. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- La Cadena harrobia 

- Peña del Moro haitza 

- Armañongo Parke Naturala 

 

Adierazleak 

- Indarrean dauden planek proposatutako neurriak hartzea: Armañongo Parke Naturalaren 
Erabilera eta Kudeaketarako Plan Zuzentzailea eta horren gaineko garapen-programak 
eta udalerrietako hirigintza-plangintzak (Lanestosa, Karrantzako Harana, Turtzioz, 
Artzentales, Sopuerta eta Galdames). 

- La Cadena harrobiaren ustiapenarekin lotutako proiektuek eta planek proposatutako 
neurriak hartzea. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sortzea 

 

2. HELBURUA. Armañon – Alen 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- KARRANTZA: 1. Peña del Moro haitza, 3. Meatzaldea, 4. El Mazo haitza, 5. Cuchilla 
mendigaina 

- TURTZIOZ: 2. Montenegro erreka, 3. Perea erreka, 4. El Sol haitza, 7. Presilla erreka. 

- ARTZENTALES: 6. Pedrero erreka. 

- SOPUERTA: 5. Kolitza ibaia, 6. Haitza, 8. Carral-Santa Gadeako basoak, 9. Gerezaga 
10. Tremoral erreka, 11. Las Muñecas, 14. Mello, 15. Montellano, 17. Alisal erreka, 18. 
Artatxo, 19. Gomalo, 23. Landazuriko basoak 24. San Martingo basoak, 30. Cabezako 
basoak. 

 

Adierazleak 

- Indarrean dauden planek proposatutako neurriak hartzea: Armañongo Parke Naturalaren 
Erabilera eta Kudeaketarako Plan Zuzentzailea eta horren gaineko garapen-programak 
eta udalerrietako hirigintza-plangintzak (Lanestosa, Karrantzako Harana, Turtzioz, 
Artzentales, Sopuerta eta Galdames). 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera . 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Alturako bazkak mantentzea 
 

3. HELBURUA. Armañon – Alen 

Alturako bazkak mantentzea, mendiguneen berezitasuna eta paisaia-aniztasuna indartzen 
baitute. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, unitateari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

 

Jarduerak 

J.1: Paisaia-kalitatearen helburuen mapan marraztuta dauden alturako bazkak babestea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- TURTZIOZ: 1. Vetos, Betaio eta Zezura tontorrak. 

- ARTZENTALES: 1. Betaio-Alen tontorrak, 2. Somo. 

- SOPUERTA: 12. Alen-Berezagua tontorrak, 13. Las Muñecas-Ilso-Haya tontorrak. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Babestutako lurren hedapena sustatzea 
 

4. HELBURUA. Armañon – Alen 

Babestutako lurrak areagotu daitezen sustatzea, espazio naturalen plangintza- eta kudeaketa-
tresnak idatziz edo aldatuz. 

 

Irizpideak 

- Espazio naturalen sarea egonkortzea, indarrean dauden babes- eta kudeaketa-tresnen 
barruko eremuak oinarri hartuta. 

- Armañongo Parke Naturalaren inguruko eremuen balio ekologikoak eta naturalak 
aitortzea, eta horiek parke barruan sar daitezen sustatzea. 

- Lege-ezkutu naturala sortzea, eskualdea etorkizuneko atxikipenetatik babesteko. 

 

Jarduerak 

J.1: Karrantzaren eta Turtziozen arteko mugaren bidez, Ordunteko eta Armañongo mendiguneen 
arteko lotura naturala sustatzea, paisaia-kalitatea duen pasabide naturala osatzeko. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 

J.2: Armañongo Parke Naturala handitu dadin aholkatzea, Peña del Moro haitza eta Alen, Las 
Muñecas eta Mello mendiguneak parke barruan sartuta. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 

 

Kokapena 

- Armañongo parke naturala 

- Ordunteko mendiak 

 

Adierazleak 

- Plangintza barruan, ingurumen-atxikipenetatik eratorritako babes-eremu edo babes-
eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Parke naturalek, GKLek eta Natura 2000 sarean sartutako beste elementu batzuek 
hartzen duten azalera. 
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5. HELBURUA. Ondare historikoa berreskuratzea, 
lehengoratzea eta balioa ematea 

 

5. HELBURUA. Armañon – Alen 

Meatzetik eratorritako ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, 
eskualdeko balio historikoa eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan meatze-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Hondatutako meatze-ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Meatze-tradizioak Enkarterrietako nortasun kulturala sortzeko balio handia duela 
berrestea; izan ere, eskualdea garatzen lagundu zuen iraganak utzitako legatua da. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Meatze-ondarearen katalogo zorrotzak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta 
turismo-potentziala adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan, eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, soilik kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan 
onartzen diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 

J.4: Aisialdi-eremuak sortzea interesezko elementuen inguruetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Jarduerak 

J.5: Eskualdearen historia ezagutzera emateko ekimenak sustatzea. 

Mota:  Hezkuntza- eta kultura-politika 

 

Meatze-ondarea 

- Federica Meatzearen instalazioen aztarnak 

- Alen – Las Muñecas meatzeen instalazioen aztarnak  

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Karmengo Ama Birjinaren baseliza. 

 

Adierazleak 

- Udaleko babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Eusko Jaurlaritzaren babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 
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6. HELBURUA. Komunikazio-sistemak eta haien ingurua k 
lehengoratzea eta egokitzea 

 

6. HELBURUA. Armañon – Alen 

Komunikazio-sistemak eta haien inguruak lehengoratzea eta egokitzea, eta horiek paisaian 
integratzea, paisaiaren zatiketa areagotu gabe. 

 

Irizpideak 

- Lurzoruaren morfologia mantentzea, eta azpiegitura lineal berriak eraikitzean, erliebea  
ahalik eta gutxien eraldatzea (lur-erauzketak, lubetak…). 

- Muga berriak sor daitezen eta lurraldea zatitu dadin ekiditea. 

- Azpiegituren iragazkortasuna ikuspegi ekologikotik hobetzea, igarobideak, itxiturak eta 
pasabide ekologikoak konbinatuz. 

- Komunikazio-azpiegiturak paisaiaren aldetik lehengoratzea, zuhaitzak erabiliz. 

- Paisaia-balioa duten bigarren mailako errepideak lehengoratzea, ibilbide turistiko bihurtuz. 

 

Jarduerak 

J.1: Azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Pasabide ekologikoak sortzea, komunikazio-azpiegituren erruz zatitutako habitatetan.  

Mota:  Garraio-politika 

J.3: Ibilgailu-trafiko gutxiago daukaten bigarren mailako bideak gaitzea, paisaiekin gozatzeko 
behatoki bihurtzeko, eta, horrela, paisaiaren interesezko elementuei balioa emango dieten 
errepide eszenikoen sarea osatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

 

Kokapena 

- BI-630 

- BI-2617 

- BI-3601 
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Adierazleak 

- Azpiegiturak eraikitzean artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, azpiegiturei 
dagokienez. 
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7. HELBURUA. Ibilbide- eta begiratoki-sistema sortz ea 
 

7. HELBURUA. Armañon – Alen 

Ibilbide- eta begiratoki-sistema sortzea, panoramikarik garrantzitsuenak ezagutarazteko eta 
inguruko eremuetako paisaien ñabardura anitzekin gozatu ahal izateko. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek eskura izan ditzaten  paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera 
handiagoa ematen duten lekuak, horretarako begiratokiak eta paisaia-ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Ibilbideak 

- Ibilbide luzeak (GR): GR-123, GR-281 

- Karrantza Haraneko baselizen ibilbideak: Gertakari Onaren Andre Mariaren santutegia – 
Santecillako Santa Zezilia – Santecillako San Antonio – Raneroko San Zipriano. 

- Turtzios-Artzentales-Otxarango baselizen ibilbideak: Cuetoko Santa Isabel – Gordongo 
Hirutasuna – Turtziozko San Pedro – San Roke – Llagunoko Santa Cruz jauregia – Santa 
Cruz – San Miguel de Linares – Elurretako Andre Maria. 

- Galdames-Sopuertako baselizen ibilbideak: Santa Luzia – Alengo San Luis – Alisalgo 
Pilarreko Andre Maria – Alisalgo ibilbide erromatarra – Fundizio-labeak. 

Begiratokiak 

- Tontorrak: Peña del Moro haitza, Ranero, Armañon, Jorrios, Ventoso, Betaio, Alen eta 
Mello. 

- Behatokiak: Pozalaguako kobak 

- Baselizak/Elizak: Raneroko San Zipriano, Gordongo Hirutasuna, Santa Cruz eliza, 
Olabarrietako Santa Luzia, Alengo San Luis eta Alisalgo Pilarreko Andre Maria. 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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8. HELBURUA. Erauzketa-jardueretan espezializatutak o 
eremuak lehengoratzea eta hobetzea 

 

5. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, erauzketa-jardueretan espezializatuta dauden guneak 
lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-kalitatea daukaten ikuspegi eszenikoetan erauzketa-ustiapenik ez ezartzea. 

- Erauzketa-ustiapenak ahalik eta urrunen egotea herriguneetatik, begiratokietatik eta 
paisaia-elementu nagusietatik. 

- Hesi naturalak sortzea erauzketa-jardueretan espezializatutako eremuetan, gutxiago ikus 
daitezen. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Ahal bada, erauzketa-ustiapenei lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo 
lur gutxien mugitu behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko 
landareekin bat datorren lorategia osatzea. 

- Erauzketa-ustiapenen irabaziak instalazio horien inguruko paisaiak hobetzeko eta 
lehengoratzeko erabiltzea edo eskualderako udalei zerbitzuak eta ekipamendua emateko. 

- Itxitako edo abandonatutako erauzketa-ustiapenek eduki dezaketen balioa aztertzea, eta 
horiek lehengoratzeko zer egin daitekeen erabakitzea.  

 

Jarduerak 

J.1: Erauzketa-ustiapen berriak ezarri aurretik, horiek paisaian integratzeko azterketak egitea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.2: Erauzketa-ustiapenak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.3: Zerga-onurak emateko ekimenak abiaraztea, erauzketa-ustiapenek paisaia hobetzeko 
politikak har ditzaten. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.4: Erauzketa-ustiapenek jarduera uztean, horiek lehengoratzeko proiektuetan paisaia-xedapenak 
txertatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 
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Kokapena 

- La Cadena harrobia. 

 

Adierazleak 

- Lacilla eta Galdames II harrobien ustiapenarekin lotutako proiektuek eta planek 
proposatutako neurriak hartzea. 
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6.2 P.U. 2 Galdames – Sopuerta 

1. HELBURUA. Ibai-paisaiak berreskuratzea eta balio a ematea 
 

1 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Kolitza-Barbadun ibaiaren paisaia berreskuratzea eta balioa ematea, ibaia paisaia-ardatz, lotura 
ekologiko eta aisialdi-eremu bihurtuz. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
(paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, ur-jauziak, etab.) interpretatzeko 
ekipamendu-sarea sortuz, punturik garrantzitsuenak bereziki azpimarratuta. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Kokapena 

- SOPUERTA: 15. Kolitza, 17. Barbadun. 

- GALDAMES: 5. Galdames ibaia, 9. Limon erreka. 

 

Adierazleak 

- Uraren kalitatea ezagutzea (egoera biologikoa, kimikoa eta ekologikoa), Uraren Euskal 
Agentziaren kontrola eta zaintza egiteko sarearen bitartez. 

- Ibilguen alboetako bide berdeek eta espazio libreek hartzen duten azalera. 

- Ibilguen inguruetan dauden pasealeku eta oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen 
kilometro kopurua. 

- Ibilguen inguruan erabilera berrietarako berreskuratu diren lur kutsatuen azalera. 
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2. HELBURUA. Paisaia-aniztasuna mantentzea 
 

2 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Paisaia-aniztasuna mantentzea, ibarretako basoak, abeltzaintza-bazkak eta tokiko espezieez 
osatutako basoak eta baso-berritzeak biltzen dituen erabilera eta okupazio multzo batean 
oinarrituta, balio ekologikoa, estetikoa eta produktiboa sustatzeko. 

 

Irizpideak 

- Unitatearen berezko aniztasuna eta erabileren arteko oreka mantentzea. 

- Herriguneen eta nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak argiak izan 
daitezen sustatzea. 

- Hirigintza-araudiak ezarritako espazio libreak erabiltzea, eremu naturalak mantentzeko: 
basoak, ibaien ibilguak…  

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Herriak zabaltzeko erabilera eta jabari publikoko lurzoruak eskuratzean, dauden basoak 
(batik bat tokiko espezieenak) mantentzen dituztenak iradokitzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-plangintza 

J.2: Abeltzaintza-larreak mantentzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak txertatzea. 

Mota: Baso-politika 
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Kokapena 

- GALDAMES-BASOAK: 2. Alkitza, 4. Loitzaga, 6. Casanueva, 8. Loitzaga. 

- SOPUERTA-BASOAK: 23. Gorostidi, 24. San Martin, 27. Cinto. 

- GALDAMES-LARREAK: 1. Amabizkar, 5. San Pedro, 7. La Rea, 10. Villa, 13. El Cerco, 
15. San Esteban, 18. Montellano. 

- SOPUERTA-LARREAK: 1. Ekialdekoak, 2. Mendebaldekoak, 3. Iparraldekoak, 4. 
Gaztainadiak, 25. Santa Gadea, 26. San Martin-Mercadillo. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-jarduerek artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Azpiegitura berriak eraikitzeagatik artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Udal-plangintzan hiri eta/edo urbanizagarri gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera . 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Hazkuntza konpaktua eta hiri-garapenik  gabeko 
pasabideak ezartzea 

 

3 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Herri-eredu konpaktu bat sustatzea, Sopuertako herrigunea modu sakabanatuan haz dadila 
ekidinez eta behar errealei erantzunez, baina inguruko paisaiak arriskuan jarri gabe. 

 

Irizpideak 

- Herriguneen eta inguruko nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak 
argiak izan daitezen sustatzea. 

- Oso narriatuta eta/edo eraldatuta dauden guneak aprobetxatzea ahalbidetzen duten 
kokalekuak lehenestea. Handitu daitezkeen edo abandonatuta  dauden eraikuntzak 
birgaitzea eta berrerabiltzea. 

- Jada egonkortutako herriguneak modu trinkoan haz daitezen sustatzea, tarteko zirrikitu 
guztiak kokaleku berriekin bete beharrean. 

- Tokiko egitura fisikoa eta pertzepzio-ezaugarriak mantentzen ahalbidetuko duen 
kokalekua aukeratzea. Ikuseremu nabarmenetan ezar daitezen ekiditea, paisaiari kalte 
egingo badio. 

- Hainbat motatako espazio libre nahikoak gordetzea (hiriko parkeak, ortuak, ibai-
parkeak...), hiri-jarraipen trinkoak ekiditeko. 

 

Jarduerak 

J.1: Hirigintza-antolamenduko xedapenetan paisaiari buruzko gogoetak txertatzea, haranetako 
hondoak hirigintza-helburuetatik kanpo uzteko eta nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak 
mantentzeko. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-plangintza 

J.2: Sopuerta inguruetako paisaia-kalitatea mantentzea, Mercadillo, Baluga eta Las Ribas auzoen 
arteko hiri-jarraipena ekiditeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Paisaian integratzeko jarduerak bultzatzea, espazio naturalekin kontaktuan dauden eta/edo 
pasabide ekologikotzat jarduten duten sektoreetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Mercadillo, Baluga, San Pedro, San Martin eta Las Ribas. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-jarduerek artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Azpiegitura berriak eraikitzeagatik artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Udal-plangintzan hiri eta/edo urbanizagarri gisa sailkatutako lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

4 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berrietan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
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ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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5. HELBURUA. Erauzketa-jardueretan espezializatutak o 
eremuak lehengoratzea eta hobetzea 

 

5 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, erauzketa-jardueretan espezializatuta dauden guneak 
lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-kalitatea daukaten ikuspegi eszenikoetan erauzketa-ustiapenik ez ezartzea. 

- Erauzketa-ustiapenak ahalik eta urrunen egotea herriguneetatik, begiratokietatik eta 
paisaia-elementu nagusietatik. 

- Hesi naturalak sortzea erauzketa-jardueretan espezializatutako eremuetan, gutxiago ikus 
daitezen. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Ahal bada, erauzketa-ustiapenei lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo 
lur gutxien mugitu behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko 
landareekin bat datorren lorategia osatzea. 

- Erauzketa-ustiapenen irabaziak instalazio horien inguruko paisaiak hobetzeko eta 
lehengoratzeko erabiltzea edo eskualderako udalei zerbitzuak eta ekipamendua emateko. 

- Itxitako edo abandonatutako erauzketa-ustiapenek eduki dezaketen balioa aztertzea, eta 
horiek lehengoratzeko zer egin daitekeen erabakitzea.  
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Jarduerak 

J.1: Erauzketa-ustiapen berriak ezarri aurretik, horiek paisaian integratzeko azterketak egitea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.2: Erauzketa-ustiapenak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.3: Erauzketa-ustiapenek paisaia hobetzeko politikak har ditzaten sustatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.4: Erauzketa-ustiapenek jarduera uztean, horiek lehengoratzeko proiektuetan paisaia-xedapenak 
txertatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

 

Kokapena 

- Lacilla harrobia, Sopuertan. 

- Galdames II harrobia, Galdamesen. 

 

Adierazleak 

- Lacilla eta Galdames II harrobien ustiapenarekin lotutako proiektuek eta planek 
proposatutako neurriak hartzea. 
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6. HELBURUA. Ondare historikoa berreskuratzea, 
lehengoratzea eta balioa ematea 

 

6 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Meatzetik eratorritako ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, 
eskualdeko balio historikoa eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan meatze-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Hondatutako meatze-ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Meatze-tradizioak Enkarterrietako nortasun kulturala sortzeko balio handia duela 
berrestea; izan ere, eskualdea garatzen lagundu zuen iraganak utzitako legatua da. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Meatze-ondarearen katalogo zorrotzak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta 
turismo-potentziala adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 

J.4: Aisialdi-eremuak sortzea interesezko elementuen inguruetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Jarduerak 

J.5: Eskualdearen historia ezagutzera emateko ekimenak sustatzea. 

Mota:  Hezkuntza- eta kultura-politika 

 

Meatze-ondarea 

- El Castaño Meatzearen instalazioen aztarnak 

- San Esteban Meatzearen instalazioen aztarnak 

- Arenao Meatzearen instalazioen aztarnak 

 

Adierazleak 

- Udaleko babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Eusko Jaurlaritzaren babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 
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7. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, leheng oratzea 
eta balioa ematea 

 

7 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, dorretxeetan eta arkitektura 
herrikoian arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta balio historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea.. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. ez ateratzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Olabarrietako Santa Cruz eliza, Beziko eliza zaharra, Larreako San Silvestre 
baseliza, Olabarrietako Santa Luzia, Beziko Santa Ageda. 

- Zibila: Urrutia, Alcedo I, Alcedo II, Puente, Llano, Garai, Casas, Peñonori, Acebal, Villa 
eta Larrea dorreak, eta Trueba etxea. 

- Lehentasunak: Olabarrietako Santa Cruz eliza; Urrutia, Alcedo I, Alcedo II, Llano eta 
Garai dorreak, eta Trueba etxea. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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8. HELBURUA. Ibilbide historikoz osatutako sistema 
lehengoratzea eta egokitzea 

 

8 HELBURUA. Galdames – Sopuerta 

Ibilbide historikoz osatutako sistema lehengoratzea eta egokitzea, horien artean nabarmentzen 
direlarik paisaiaren ñabardura anitzekin gozatzea ahalbidetzen duten galtzada erromatarra, bide 
berdeak eta Erdi Aroko bideak. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek eskura izan ditzaten  paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera 
handiagoa ematen duten lekuak, horretarako begiratokiak eta paisaia-ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Ibilbideak 

- Baselizen ibilbidea 1: Txabarriko Santa Maria – Larreako San Silvestre – Loitzagako 
dorrea – Loitzagako Santiago – San Esteban – Santa Luzia – Magdalena baseliza – 
Pietateko Andre Maria – Akendibarreko San Roke – San Frantzisko – San Antonio eta 
San Juan – Txabarriko Santa Maria – Illetako San Kosme eta San Damian – Lejartzako 
San Bartolome. 

- Baselizen ibilbidea 2: Loitzagako Santiago – Carralgo San Roke – Garai dorrea – La 
Puente dorrea – Carralgo San Martin – San Martin – San Gadea – Alcedo dorreak – 
Olabarrietako Santa Cruz – Santa Luzia – Alengo San Luis – Alisalgo Pilarreko Andre 
Maria – Alisalgo ibilbide erromatarra – Fundizio-labeak – Balugako San Pedro – Balugako 
Santa Ana – Mercadilloko Jasokundea – Carralgo San Martin. 

- Ibilbide erromatarra: Las Muñecas mendatea – Pilarreko Andre Maria – Balugako San 
Pedro – Kolitza ibaiko zubia – Mercadillosko Jasokundearen Andre Maria – Carralgo San 
Martin – Loitzagako jauregia – Urrutia dorrea – San Bartolome – Urrestietako Juntetxea.  

Begiratokiak 

- Baselizak/Elizak: Loitzagako Santiago, Galdamesko San Esteban, Akendibarreko San 
Roke eta Txabarriko Santa Maria. 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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6.3 P.U. 3 Ganekogorta 

1. HELBURUA. Ondo mantendutako mendi-paisaia sustat zea 
 

1. HELBURUA. Ganekogorta 

Ondo mantendutako mendi-paisaia sustatzea, ekologikoki bideragarria dena eta giza jarduera 
uztartzen duena, baliabideak aprobetxatuz eta turismo-jarduera garatuz. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-unitatean lurraldearen jatorrizko morfologia mantentzen dela bermatzea. 

- Eraldaketa geomorfologikoak ekiditea eta ikuspegia osatzen duten mendietan 
telekomunikazio-estaziorik, parke eolikorik edo itxura hondatu dezaketen bestelako 
elementurik ez instalatzea. 

- Berezitasun geomorfologikoak ez eraldatzea, eraikinak, azpiegiturak eta orokorrean 
berezitasun horiek ikustea galarazten duen edozein oztopo jarrita. 

 

Jarduerak 

J.1: Unitatean azpiegitura berriak instalatu daitezen debekatzea (telekomunikazioak, energia, 
etab.). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Pista berriak trazatu daitezen debekatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Paisaia-unitate osoa 

 

Adierazleak 

- Unitatearen antolamenduarekin lotutako proiektuek eta planek proposatutako neurriak 
hartzea. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sortzea 

 

1. HELBURUA. Ganekogorta 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea,  aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- BASOAK: 33. Pasaia-interes bereziko eremu (PIBE) diren Quadra-Lakabexko basoak, 
17. Zankuetako basoak, 21. Urtiagako basoak, 23. Lizasoko basoak. 

- LARREAK: 23. Lizasoko larreak, Interes bereziko eremu (IBE) diren Urtiagako basoak. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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6.4 P.U. 4 Lanestosa 

1. HELBURUA. Ibarretako basoak berreskuratzea eta 
mantentzea 

 

1. HELBURUA. Lanestosa 

Calera ibaiaren  ibarretako basoak berreskuratzea eta mantentzea, aniztasun eta funtzionalitate 
ekologikoa sustatzeko eta unitateko paisaiak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Kokapena 

- Calera ibaiaren ibilgua 

 

Adierazleak 

- Uraren kalitatea ezagutzea (egoera biologikoa, kimikoa eta ekologikoa), Uraren Euskal 
Agentziaren kontrola eta zaintza egiteko sarearen bitartez. 

- Ibilguen alboetako bide berdeek eta espazio libreek hartzen duten azalera. 

- Ibilguen inguruetan dauden pasealeku eta oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen 
kilometro kopurua. 

- Ibilguen inguruan erabilera berrietarako berreskuratu diren lur kutsatuen azalera. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sustatzea 

 

2. HELBURUA. Lanestosa 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sustatzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
bultzatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- BASOAK: 1. Ekialdeko hegalak, 2. Perenal erreka, 4. Goi-ibarren elkargunea, 5. 
Trantsizio-gunea, 6. Mendebaldeko hegalak, 8. San Pedro, 12. Sorburuen elkargunea, 
13. Sorburuen elkargunea, 15. IBE pagadiak, 19. Bustalante. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Lanestosako herrigunearen inguruko lar reak 
mantentzea 

 

3. HELBURUA. Lanestosa 

Lanestosako herrigunearen inguruko larreak urbanizazio berrietatik babestea, paisaia-kalitatea eta 
nortasun bisuala mantentzeko. 

 

Irizpideak 

- Herrigunearen izaera babestea, konfigurazio historikoa manten dezan. 

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

- Herrigunearen barruan isolatutako nekazaritza-eremuak babestea, estetikaren eta 
ingurumenaren aldetik balioa eransten baitiote. 

 

Jarduerak 

J.1: Herrigunearen inguruko espazio libreak mantentzea, nekazaritza-erabilerak kontserbatuz eta 
horiek espazio libreekin konbinatuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2:  Abeltzaintza-larreak mantentzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- LARREAK: 3. Sangrices, 7. Calera ibaia, 9. San Pedro, 10. Zelaiak, 11. Iparraldea, 14. 
Bustalante, 16. Bustalante. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-jarduerek artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Azpiegitura berriak eraikitzeagatik artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Udal-plangintzan hiri eta/edo urbanizagarri gisa sailkatutako lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

4. HELBURUA. Lanestosa 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berrietan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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5. HELBURUA. Komunikazio-azpiegiturak lehengoratzea  eta 
egokitzea 

 

5. HELBURUA. Lanestosa 

Komunikazio-azpiegiturak lehengoratzea eta inguruari egokitzea, paisaian hobeto integratzeko eta 
lurraldearen zatiketa murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Lurzoruaren morfologia mantentzea, eta azpiegitura lineal berriak eraikitzean, erliebea 
ahalik eta gutxien eraldatzea (lur-erauzketak, lubetak…). 

- Azpiegituren iragazkortasuna ikuspegi ekologikotik hobetzea, igarobideak, itxiturak eta 
pasabide ekologikoak konbinatuz. 

- Komunikazio-azpiegiturak paisaiaren aldetik lehengoratzea, zuhaitzak erabiliz. 

- Paisaia-balioa duten bigarren mailako errepideak lehengoratzea, ibilbide turistiko bihurtuz. 

- Errepideen inguruko iragarki-errotuluen diseinua eta kokapena arautzea, horiek inguruari 
egokitzeko irizpideak kontuan hartuta. 

 

Jarduerak 

J.1: Azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2:  Pasabide ekologikoak sortzea, komunikazio-azpiegituren erruz zatitutako habitatetan.  

Mota:  Garraio-politika 

J.3: Trafiko gutxiago daukaten bigarren mailako bideak gaitzea, bertatik paisaiarekin gozatu ahal 
izateko, eta, horrela, paisaiaren interesezko elementuei balioa emango dieten errepide eszenikoen 
sarea osatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

J.4: Eremu nabarmenetan iragarki-errotulurik ez jartzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Lanestosan aurreikusitako ingurabidea. 

- N-629 

 

Adierazleak 

- Azpiegiturak eraikitzean artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, azpiegiturei 
dagokienez. 
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6. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, leheng oratzea 
eta balioa ematea 

 

6. HELBURUA. Lanestosa 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, dorretxeetan, arkitektura 
herrikoian, jauregietan eta indianoen etxeetan arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta 
balio historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta  horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. ez ateratzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  hilerri zaharra. 

- Zibila: indianoen bi etxe abandonatu, presa eta errota eta Sangricesko etxe gotikoa. 

- Lehentasunak: indianoen etxeak eta hilerri zaharra. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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7. HELBURUA. Kantabriatik Area Funtzionalera sartze ko atea 
hobetzea 

 

7. HELBURUA. Lanestosa 

Kantabriatik Area Funtzionalera sartzeko atea hobetzea —hots, N-629 errepidearen sarrera—, 
eskualdearen paisaiaren isla izan dadin eta bertako aberastasun kulturalari eta naturalari balioa 
eman diezaion. 

 

Irizpideak 

- Area Funtzionalera sartzeko bideen paisaia hobetzea, gune horiek nabarmentzeko, 
katalogo honetan aitortzen diren balio estetikoak ikusgarri bihurtuz. 

- Ikus-inpaktu handia duten eraikin industrialak edo jarduera tertziarioko eraikinak ez 
eraikitzea. 

- Bisitariei eskualdearen nortasuna ulertzen laguntzea, bertako balio nagusiak 
seinaleztatuz. 

- Azpiegituretan zuhaitz-ilarak landatzea, lehengoratzea edo mantentzea, 6. helburuko 
irizpideak jarraituz. 

 

Jarduerak 

J.1: Area Funtzionalerako sarrerak paisaian integratzeko proiektuak sustatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Hobekuntza-planak egitea, Area Funtzionalerako sarrera-bideetara lotutako jarduera 
komertzialen eta industrialen paisaia suspertzeko, horiek ikus-inpaktua sortzen dutenean. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.3: Area Funtzionalera sartzeko azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako 
hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Area Funtzionalari berezko nortasuna ematen dioten elementu naturalak eta ondarezkoak 
seinaleztatu daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Kantabriako sarrera, N-629 errepidetik 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, azpiegiturei 
dagokienez. 
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8. HELBURUA. Ibilbide-sistema lehengoratzea eta ego kitzea 
 

8. HELBURUA. Lanestosa 

Ibilbide kulturalez osatutako sistema lehengoratzea eta egokitzea, unitatearen historia ulertzen 
laguntzeko eta jada dauden ibilbideak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek eskura izan ditzaten  paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera 
handiagoa ematen duten lekuak, horretarako begiratokiak eta paisaia-ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ibilbideak 

- Karlos V.a enperadorearen ibilbidea. 

- Baselizen ibilbidea: San Zipriano – Treto – Presako San Martin –  San Julian eta 
Sangricesko Santa Basilisa – Lanestosa. 

Begiratokiak 

- Behatokiak: Ubalgo mendatea 

- Baselizak/Elizak: San Julian elizaren plaza eta Sangricesko Santa Basilisa. 
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Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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6.5 P.U. 5 Grumeran – Eretza mendiak 

1. HELBURUA. Gizakiak sakonean eraldatutako mendi-p aisaia 
berezi honi balioa ematea 

 

1. HELBURUA. Grumeran – Eretza 

Giza jardueraren eraginez sortutako paisaia berezi honi balioa ematea, inguru naturala nagusi 
duen mendigune batean kokatzen dena. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-unitateko balio naturalak eta ondarea babestea. 

- Unitatearen berezko aniztasuna eta erabileren arteko oreka mantentzea. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

 

Jarduerak 

J.1:  Gomendatzea unitatea babestu dadin, lurralde-antolamenduaren eta plangintzaren tresnen 
edo ingurumena babesteko figuren bidez. 

Mota: Natura mantentzeko politika 

J.2: Sektoreen plangintzan eta antolakuntzan paisaia-irizpideak txertatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitate osoa 
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Adierazleak 

- Plangintza barruan, ingurumen-atxikipenetatik eratorritako babes-eremu edo babes-
eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Parke naturalek, GKLek eta Natura 2000 sarean sartutako beste elementu batzuek 
hartzen duten azalera. 

- Udalerrietako plangintzetan (Gueñes eta Galdames), paisaiarekin lotutako neurriak eta 
irizpideak txertatzea. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sortzea 

 

2. HELBURUA. Grumeran – Eretza 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- BASOAK: Barbadun ibaiko basoak, Grumeran mendiaren ipar-hegaleko basoak, Eretza 
mendiko pinudiak. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera . 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Alturako bazkak mantentzea 
 

3. HELBURUA.  Grumeran – Eretza 

Alturako bazkak mantentzea, mendiguneen berezitasuna eta paisaia-aniztasuna indartzen baitute. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, unitateari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

 

Jarduerak 

J.1: Paisaia-kalitatearen helburuen mapan marraztuta dauden alturako bazkak babestea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Kartografiak jasotako larreak. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Argindar-azpiegituren trazadura egokit zea eta 
berriz diseinatzea 

 

4. HELBURUA. Grumeran – Eretza 

Argindar-azpiegituren trazadura egokitzea eta berriz diseinatzea, paisaiaren kalitatea kaltetu eta 
ingurunea zatitu ez dezaten.  

 

Irizpideak 

- Gune babestuak edo balio naturalei eta lotura-balioei nabarmen eragiten dieten tarteak 
lurperatzeko aukera balioestea. 

- Ingurunearen ezaugarriei hobeto egokitzen zaizkien diseinua eta estetika dauzkaten  
euskarriak instalatzea. 

- Halabeharrez airetik joan behar diren azpiegiturek errepideek eta trenbideek ezarritako 
trazadurak jarraitzea, eta hala ezinezkoa denean, azpiegitura horiek korridoreetan biltzea, 
paisaian ahalik eta inpakturik txikiena izan dezaten. 

 

Jarduerak 

J.1: Martxan dauden tentsio altuko lineak berriz proiektatzea, azpiegitura-korridoreetan biltzeko, 
batez ere balio naturala, estetikoa eta sinbolikoa dituzten paisaietan kokatuta daudenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Tentsio altuko lineak lurperatzea, ikus-inpaktu handia sortzen dutenean edo ingurunearen 
ezaugarri naturalak kaltetzen dituztenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.3:  Zerbitzuz kanpo dauden argindar-lineak kentzea. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Errepideetako argindar-lineak eta argiztatzea kentzea, herriguneetatik kanpoko tarteetan. 

Mota:  Energia-politika 

J.5: Herriguneetako argindar- eta telefono-kableak lurperatzea. Kanpoaldeetako telekomunikazio-
kableak lurperatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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Kokapena 

- Argindar-lineak eta argiztatzea 

- Telekomunikazio-azpiegiturak 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, argindar-
sareei dagokienez. 

- Lurperatu diren tentsio altuko lineen kilometro kopurua. 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 91 

5. HELBURUA. Ondare historikoa berreskuratzea, 
lehengoratzea eta balioa ematea 

 

5. HELBURUA. Grumeran – Eretza 

Iraganeko meatze-jardueretatik eratorritako ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta 
balioa ematea, eskualdeko balio historikoa eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan meatze-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Hondatutako meatze-ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Meatze-tradizioak Enkarterrietako nortasun kulturala sortzeko balio handia duela 
berrestea; izan ere, eskualdea garatzen lagundu zuen iraganak utzitako legatua da. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Meatze-ondarearen katalogo zorrotzak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta 
turismo-potentziala adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 

J.4: Aisialdi-eremuak sortzea interesezko elementuen inguruetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Jarduerak 

J.5: Eskualdearen historia ezagutzera emateko ekimenak sustatzea. 

Mota:  Hezkuntza- eta kultura-politika 

 

Meatze-ondarea 

- Urallagako haitzuloa – meatzea, El Sauco meatze-herria, Elvirako herria 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Elvirako Pietatearen baseliza 

 

Adierazleak 

- Udaleko babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Eusko Jaurlaritzaren babes-katalogoetan meatzaritzarekin lotutako elementuen kopurua. 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 
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6.6 P.U. Ordunteko mendiak 

1. HELBURUA. Ondo mantendutako mendi-paisaia sustat zea 
 

1. HELBURUA. Ordunteko mendiak 

Ondo mantendutako mendi-paisaia sustatzea, ekologikoki bideragarria dena eta giza jarduera 
uztartzen duena, baliabideak aprobetxatuz eta turismo-jarduera garatuz. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-unitatean lurraldearen jatorrizko morfologia mantentzen dela bermatzea. 

- Eraldaketa geomorfologikoak ekiditea eta ikuspegia osatzen duten mendietan 
telekomunikazio-estaziorik, parke eolikorik edo itxura hondatu dezaketen bestelako 
elementurik ez instalatzea. 

- Berezitasun geomorfologikoak ez eraldatzea, eraikinak, azpiegiturak eta orokorrean 
berezitasun horiek ikustea galarazten duen edozein oztopo jarrita. 

 

Jarduerak 

J.1: Unitatean azpiegitura berriak instalatu daitezen ekiditea (telekomunikazioak, energia, etab.). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Pista berriak trazatu daitezen ekiditea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Paisaia-unitate osoa 

 

Adierazleak 

- Unitatearen antolamenduarekin lotutako proiektuek eta planek proposatutako neurriak 
hartzea. 
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2. HELBURUA. Basoak babestea 
 

2. HELBURUA. Ordunteko mendiak 

Basoak babestea, tokiko espezieez osatutako basoetan arreta berezia jarrita. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- KARRANTZA: 1. Pozonegroko pagadiak, 9. Argañedako pagadiak, 11. Peñalargako 
pagadiak, 13. Baljeriko pagadiak, 16. Maza del Pandoko pagadiak, 17. Bernalesko 
hariztiak, 18. Lindres-Burgeño erreka, 21. Guspedal-Alisal, 22. Ginea, 23. Gorostidia. 

- ARTZENTALES: 17. Gorgolas, 18. Covarana gaina, 19. IBE Kolitza, 20. Kolitza ibaiaren 
sorburua. 

- BALMASEDA: 8. Pandozales-Sabugal. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera . 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Alturako bazkak mantentzea 
 

3. HELBURUA. Ordunteko mendiak 

Alturako bazkak eta sistema bereziak mantentzea —hala nola Saldueroko Lautadako 
zohikaztegia—, mendi-paisaia hau berezi bihurtzen baitute. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, unitateari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

- Unitateko espazio naturalen sarea egonkortzea. 

 

Jarduerak 

J.1: Helburu honi dagokion kartografian marraztutako alturako bazkak babestea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Saldueroko Lautadan ingurumena babesteko lege edo urbanizazio figuraren bat ezartzea.  

Mota:  Natura mantentzeko politika eta lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- KARRANTZA: 15 Cornezuelo mendigainak. 

- ARTZENTALES: 12. Castillejos-Barbea mendigainak, 16. Gorgolas alturako bazkak. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Plangintza barruan, ingurumen-atxikipenetatik eratorritako babes-eremu edo babes-
eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Parke naturalek, GKLek eta Natura 2000 sarean sartutako beste elementu batzuek 
hartzen duten azalera. 
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4. HELBURUA. Babestutako lurren hedapena sustatzea 
 

4. HELBURUA. Ordunteko mendiak 

Babestutako lurrak areagotu daitezen sustatzea, espazio naturalen plangintza- eta kudeaketa-
tresnak idatziz edo aldatuz. 

 

Irizpideak 

- Espazio naturalen sarea egonkortzea, indarrean dauden babes- eta kudeaketa-tresnen 
barruko eremuak oinarri hartuta. 

- Lege-ezkutu naturala sortzea, eskualdea etorkizuneko atxikipenetatik babesteko. 

 

Jarduerak 

J.1: Karrantzaren eta Turtziozen arteko mugaren bidez, Ordunteko eta Armañongo mendiguneen 
arteko lotura naturala sustatzea, paisaia-kalitatea duen pasabide naturala osatzeko. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 

 

Kokapena 

- Ordunte 

 

Adierazleak 

- Plangintza barruan, ingurumen-atxikipenetatik eratorritako babes-eremu edo babes-
eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Parke naturalek, GKLek eta Natura 2000 sarean sartutako beste elementu batzuek 
hartzen duten azalera. 
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5. HELBURUA. Ibilbide- eta begiratoki-sistema sortz ea 
 

5. HELBURUA. Ordunteko mendiak 

Ibilbide- eta begiratoki-sistema sortzea, panoramikarik garrantzitsuenak ezagutarazteko eta 
inguruko eremuetako paisaien ñabardura anitzekin gozatu ahal izateko. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek eskura izan ditzaten  paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera 
handiagoa ematen duten lekuak, horretarako begiratokiak eta paisaia-ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ibilbideak 

- Ibilbide luzeak (GR): GR-123 

Begiratokiak 

- Tontorrak: Zalama, Maza, Peñalta, Salduero, Ordunte, Balgerri, Burgeño, Kolitza, Garbea 

- Baselizak: Kolitzako San Sebastian 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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6.7 P.U. 7 Turtzioz – Artzentales – Otxaran 

1. HELBURUA. Nekazaritza- eta abeltzaintza-dinamika k 
mantentzea 

 

1 HELBURUA.  Turtzioz – Artzentales – Otxaran 

Berezko nortasuna duen paisaia sortzen eta unitatearen nortasuna definitzen laguntzen duten 
nekazaritza- eta abeltzaintza-dinamikak mantentzea. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, unitateari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

 

Jarduerak 

J.1: Helburu honi dagokion kartografian marraztutako alturako bazkak babestea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- TURTZIOZ: 5. Gordongo larreak, 8. San Roke, 9. Aguera harana, 10. Cueto, 12. La 
Cobacha-Pando. 

- ARTZENTALES: 2. Santa Cruzeko larreak, 7. Rebollar, 8. San Miguel-Trasloheros-
Traslaviña, 11. Horcasitas, 12. Santelices, 13. Gorgolas. 

- OTXARAN: 28. Otxarango larreak, 29. Basoaga, 32. Bezi, 35. El Mazo haitza. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 100 

2. HELBURUA. Tokiko basoen unadak babestea 
 

2 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Unitatea osatzen duten tokiko basoen unadak babestea, bertako paisaia-aniztasuna indartzen 
baitute. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- TURTZIOZ: 3. Perea erreka, 4. El Sol haitza, 6. Las Escalerillas 7. Montenegro erreka. 

- ARTZENTALES: 4. Santa Cruz goi-lautada, 6. Pedrero ibaia, 9. La Bandera-Matanza 
muga, 10. Kolitza ibaia, 17. Gorgolas, 18. Covarana gaina, 20. Kolitza ibaiaren sorburua. 

- OTXARAN: 18. Otxaran, 19. Castañedo-Balparda, 20. Pasatza erreka, 21. San Cristobal 
erreka. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Ibai-paisaiak berreskuratzea eta balio a ematea 
 

3 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Kolitza-Barbadun ibaiaren paisaia berreskuratzea eta balioa ematea, ibaia paisaia-ardatz, lotura 
ekologiko eta aisialdi-eremu bihurtuz. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Kokapena 

- Kolitza – Barbadun ibaiaren ibilgua. 

 

Adierazleak 

- Uraren kalitatea ezagutzea (egoera biologikoa, kimikoa eta ekologikoa), Uraren Euskal 
Agentziaren kontrola eta zaintza egiteko sarearen bitartez. 

- Ibilguen alboetako bide berdeek eta espazio libreek hartzen duten azalera. 

- Ibilguen inguruetan dauden pasealeku eta oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen 
kilometro kopurua. 

- Ibilguen inguruan erabilera berrietarako berreskuratu diren lur kutsatuen azalera. 
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4. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

4 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboak egin ez daitezen gomendatzea, bolumen handiko eraikin zaharrak 
lehengoratzeko proiektuetan salbu. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
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ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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5. HELBURUA. Argindar-azpiegituren trazadura egokit zea eta 
berriz diseinatzea 

 

5 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Argindar-azpiegituren trazadura egokitzea eta berriz diseinatzea, paisaiaren kalitatea kaltetu eta 
ingurunea zatitu ez dezaten.  

 

Irizpideak 

- Gune babestuak edo balio naturalei eta lotura-balioei nabarmen eragiten dieten tarteak 
lurperatzeko aukera balioestea. 

- Ingurunearen ezaugarriei hobeto egokitzen zaizkien diseinua eta estetika dauzkaten 
euskarriak instalatzea. 

- Halabeharrez airetik joan behar diren azpiegiturek errepideek eta trenbideek ezarritako 
trazadurak jarraitzea, eta hala ezinezkoa denean, azpiegitura horiek korridoreetan biltzea, 
paisaian ahalik eta inpakturik txikiena izan dezaten. 

 

Jarduerak 

J.1: Martxan dauden tentsio altuko lineak berriz proiektatzea, azpiegitura-korridoreetan biltzeko, 
batez ere balio naturala, estetikoa eta sinbolikoa dituzten paisaietan kokatuta daudenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Tentsio altuko lineak lurperatzea, ikus-inpaktu handia sortzen dutenean edo ingurunearen 
ezaugarri naturalak kaltetzen dituztenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.3: Zerbitzuz kanpo dauden argindar-lineak kentzea. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Errepideetako argindar-lineak eta argiztatzea kentzea, herriguneetatik kanpoko tarteetan. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Herriguneetako argindar- eta telefono-kableak lurperatzea. Kanpoaldeetako telekomunikazio-
kableak lurperatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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Kokapena 

- Argindar-lineak eta argiztatzea 

- Telekomunikazio-azpiegiturak 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, argindar-
sareei dagokienez. 

- Lurperatu diren tentsio altuko lineen kilometro kopurua. 
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6. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, leheng oratzea 
eta balioa ematea 

 

6 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, turtziar estiloko dorretxeetan, 
jauregietan eta arkitektura herrikoian arreta berezia jarriz, unitatearen nortasuna eta balio 
historikoa sustatzen baitute. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sartzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. ez ateratzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Santelicesko San Pedro baseliza, Santa Mariako Santa Isabel, Federica 
meatzeko Karmengo Andre Maria. 

- Zibila: Santa Cruz jauregia (Llaguno) eta Sobrado eta La Riba dorreak. 

- Lehentasunak: Santa Cruz jauregia (Llaguno), Sobrado eta La Riba dorreak eta 
Santelicesko San Pedro baseliza. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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7. HELBURUA. Paisaia-aniztasunari ñabardura berriak  ematen 
dizkioten jarduerak sustatzea 

 

7 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Paisaia-aniztasunari ñabardura berriak ematen dizkioten eta eskualdearen historiarekin estuki 
lotuta dauden jarduerak sustatzea; besteak beste, txakolina ekoizteko mahastiak landatzea. 

 

Irizpideak 

- Unitatearen berezko aniztasuna eta erabileren arteko oreka mantentzea. 

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

- Erabilera zehatzik ez daukaten lurzoru partikularrak nekazaritzarako erabil daitezen 
sustatzea. 

 

Jarduerak 

J.1: Nekazaritza-lurretan dauden laborantzak mantentzea eta laborantza berriak sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena / Elementuak 

- Paisaia-unitate osoaren nekazaritza-lurrak. 

 

Adierazleak 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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8. HELBURUA. Ibilbide-sistema lehengoratzea eta ego kitzea 
 

8 HELBURUA. Turtzioz  – Artzentales – Otxaran 

Ibilbide-historikoz osatutako sistema lehengoratzea eta egokitzea, paisaiaren ñabardurekin gozatu 
ahal izateko, arreta berezia jarrita trenbide zaharrak lehengoratzeko proiektuetan. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera handiagoa ematen 
duten lekuak eskura izan ditzaten ahalbidetzea, horretarako begiratokiak eta paisaia-
ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ibilbideak 

- Baselizen ibilbideak: Cuetoko Santa Isabel – Gordongo Hirutasuna – Turtziozko San 
Pedro – San Roke – Llagunoko Santa Cruz jauregia – Santa Cruz – San Miguel de 
Linares – Elurretako Andre Maria – La Riba dorrea – Santa Isabel baseliza – San Antolin 
baseliza – Traslaviñako Santa Maria – Santelicesko San Pedro – Santa Agedako baseliza 
– Beziko eliza – Sobrado dorrea – Gorgolas – Urrestietako Juntetxea. 
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Begiratokiak 

- Behatokiak: San Miguel de Linares, Urrestieta 

- Baselizak/Elizak: Gordongo Hirutasuna, Santa Cruz eliza, San Miguel de Linares. 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 113 

6.8 P.U. 8 Gordexolako Harana 

1. HELBURUA. Larreak mantentzea eta babestea 
 

1. HELBURUA. Gordexola 

Haranaren hondoan dauden larreak mantentzea eta eraikuntza berrietatik babestea, paisaia-
kalitatea eta nortasun bisuala mantentzeko. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, unitateari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

- Herriguneen eta nekazaritza-espazioen arteko mugak argiak izan daitezen sustatzea. 

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

 

Jarduerak 

J.1: Abeltzaintza-larreak mantentzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- LARREAK: 7. Herreriasko Harana, 20. Zalduko Harana. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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2. HELBURUA. Ibarretako basoak berreskuratzea eta 
mantentzea 

 

2. HELBURUA. Gordexola 

Herrerias ibaiaren ibarretako basoak berreskuratzea eta mantentzea, aniztasun eta funtzionalitate 
ekologikoa sustatzeko eta unitateko paisaiak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Kokapena 

- Herrerias ibaiaren ibilgua 

 

Adierazleak 

- Uraren kalitatea ezagutzea (egoera biologikoa, kimikoa eta ekologikoa), Uraren Euskal 
Agentziaren kontrola eta zaintza egiteko sarearen bitartez. 

- Ibilguen alboetako bide berdeek eta espazio libreek hartzen duten azalera. 

- Ibilguen inguruetan dauden pasealeku eta oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen 
kilometro kopurua. 

- Ibilguen inguruan erabilera berrietarako berreskuratu diren lur kutsatuen azalera. 
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3. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sortzea 

 

3. HELBURUA. Gordexola 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- BASOAK: 3. Albitxu erreka, 4. Galbarenda erreka, 8. Urarte erreka, 15. Zubieta erreka, 
17. Lekubarri erreka, 18. Beldati, 19. Bitarritu erreka, 21. Urtiaga, 22. Zaldutegi. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, leheng oratzea 
eta balioa ematea 

 

4. HELBURUA. Gordexola 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, dorretxeetan, indianoen 
etxeetan eta arkitektura herrikoian arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta balio 
historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sartzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. ez ateratzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Sortzez Garbiaren baseliza. 

- Zibila: Largatxako dorrea, Zubieta jauregia, Ubieta jauregia, Ibarrako presa eta errota eta 
Artekonako presa eta errota. 

- Lehentasunak: Largatxako dorrea eta Ibarrako eta Artekonako presak eta errota. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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5. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

5. HELBURUA. Gordexola 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
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ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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6. HELBURUA. Jarduera ekonomikoetan eta industriale tan 
espezializatutako eremuak lehengoratzea eta hobetze a 

 

6. HELBURUA. Gordexola 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, jarduera ekonomikoetan eta industrialetan espezializatuta 
dauden guneak lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Eremu industrialak eta tertziarioak egokitzea, horien ikus-inpaktua murrizteko, giza 
baliabideak eta baliabide ekonomikoak kontzentratuz eta sortzen dituzten ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-kostuak eta -irabaziak konpartituz. 

- Ahal bada, hazkuntza-sektoreak jada urbanizatuta edo eraikita dauden eremuen inguruan 
kokatzea, eta aurretik dauden azpiegiturak eta zerbitzuak optimizatzea. 

- Ikus-hesi naturalak sortzea, hiri-lurzoruen eta lurzoru ez urbanizagarrien arteko mugan. 

 

Jarduerak 

J.1: Eremu industrialak eta tertziarioak paisaiaren aldetik egokitzeko azterketak idaztea, hainbat 
irizpide kontuan hartuta: ikus-inpaktua, argiztatzea, sarrerak, diseinu-parametroak... 

Mota: Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.2: Egungo lurzoru industrialak egokitzea, horien instalazioak hobetuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Abiarazitako industrialdeak sustatzea, lehendik daudenak egonkortuz eta trinkotuz. 

Mota: Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.4: Zerga-onurak emateko ekimenak abiaraztea, eremu industrialek eta tertziarioek paisaia 
hobetzeko politikak har ditzaten. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.5: Jardunbide onen gida idaztea, instalazio industrialen eta tertziarioen paisaia hobetzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Zubietako industrialdea 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza-planetako jarduera industrialei eta 
tertziarioei dagokienez. 
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7. HELBURUA. Argindar-azpiegituren trazadura egokit zea eta 
berriz diseinatzea 

 

7. HELBURUA. Gordexola 

Argindar-azpiegituren trazadura egokitzea eta berriz diseinatzea, paisaiaren kalitatea kaltetu eta 
ingurunea zatitu ez dezaten.  

 

Irizpideak 

- Gune babestuak edo balio naturalei eta lotura-balioei nabarmen eragiten dieten tarteak 
lurperatzeko aukera balioestea. 

- Ingurunearen ezaugarriei hobeto egokitzen zaizkien diseinua eta estetika dauzkaten 
euskarriak instalatzea. 

- Halabeharrez airetik joan behar diren azpiegiturek errepideek eta trenbideek ezarritako 
trazadurak jarraitzea, eta hala ezinezkoa denean, azpiegitura horiek korridoreetan biltzea, 
paisaian ahalik eta inpakturik txikiena izan dezaten. 

 

Jarduerak 

J.1: Martxan dauden tentsio altuko lineak berriz proiektatzea, azpiegitura-korridoreetan biltzeko, 
batez ere balio naturala, estetikoa eta sinbolikoa dituzten paisaietan kokatuta daudenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Tentsio altuko lineak lurperatzea, ikus-inpaktu handia sortzen dutenean edo ingurunearen 
ezaugarri naturalak kaltetzen dituztenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.3: Zerbitzuz kanpo dauden argindar-lineak kentzea. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Errepideetako argindar-lineak eta argiztatzea kentzea, herriguneetatik kanpoko tarteetan. 

Mota:  Energia-politika 

J.5: Herriguneetako argindar- eta telefono-kableak lurperatzea. Kanpoaldeetako telekomunikazio-
kableak lurperatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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Kokapena 

- Argindar-lineak eta argiztatzea 

- Telekomunikazio-azpiegiturak 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, argindar-
sareei dagokienez. 

- Lurperatu diren tentsio altuko lineen kilometro kopurua. 
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8. HELBURUA. Arabatik Area Funtzionalera sartzeko a tea 
hobetzea 

 

8. HELBURUA. Gordexola 

Arabatik Area Funtzionalera sartzeko atea hobetzea —hots, BI-2604 errepidearen sarrera—, 
eskualdearen paisaiaren isla izan dadin eta bertako aberastasun kulturalari eta naturalari balioa 
eman diezaion. 

 

Irizpideak 

- Area Funtzionalera sartzeko bideen paisaia hobetzea, gune horiek nabarmentzeko, 
katalogo honetan aitortzen diren balio estetikoak ikusgarri bihurtuz. 

- Ikus-inpaktu handia duten eraikin industrialak edo jarduera tertziarioko eraikinak ez 
eraikitzea. 

- Bisitariei eskualdearen nortasuna ulertzen laguntzea, bertako balio nagusiak 
seinaleztatuz. 

- Azpiegituretan zuhaitz-ilarak landatzea, lehengoratzea edo mantentzea, 6. helburuko 
irizpideak jarraituz. 

 

Jarduerak 

J.1: Area Funtzionalerako sarrerak paisaian integratzeko proiektuak sustatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Hobekuntza-planak egitea, Area Funtzionalerako sarrera-bideetara lotutako jarduera 
komertzialen eta industrialen paisaia suspertzeko, horiek ikus-inpaktua sortzen dutenean. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.3: Area Funtzionalera sartzeko azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako 
hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Area Funtzionalari berezko nortasuna ematen dioten elementu naturalak eta ondarezkoak 
seinaleztatu daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Artekona 

 

Adierazleak 

- Paisaia egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza- eta/edo sektore-planetako azpiegiturei 
dagokienez. 
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9. HELBURUA. Ibilbide-sistema sortzea eta lehengora tzea 
 

9. HELBURUA. Gordexola 

Unitateko paisaiaren ñabardurekin gozatzeko aukera ematen duen ibilbide-sistema sortzea eta 
lehengoratzea, haranaren hondoa eta bertako ondare aberatsa azpimarratuz. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera handiagoa ematen 
duten lekuak eskura izan ditzaten ahalbidetzea, horretarako begiratokiak eta paisaia-
ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ibilbideak 

- Gordexolako dorreen eta baselizen ibilbidea: Santa Ageda – San Nikolas – Zaldu dorrea 
– Urtusuastegi dorrea – Zubieta dorrea – Oxirando dorrea – Molinarko San Juan – Santa 
Isabel eta San Jorge – Gordonaga dorrea – Hurtado Ibarguen jauregia – Ibarguen dorrea 
– Allende Salazar dorrea – Loitzagako Santiago – Urdanegi jauregia – San Esteban – 
Iratzagorria – Sortzez Garbia baseliza – Artekona jauregi burdinola – Dorre Beltza – 
Largatxa. 

- Ibilbide garaia: Somokurtzio – Rigadas – Ilso – Txabarri – Berbikizko San Juan – 
Molinarko San Juan. 
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Begiratokiak 

- Tontorrak: Beraskola 

- Baselizak: Berbikizko San Juan eta Zalduko Santa Ageda 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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6.9 P.U. 9 Kadaguako Harana 

1. HELBURUA. Ibarretako basoak berreskuratzea eta 
mantentzea 

 

1. HELBURUA.  Kadaguako Harana 

Kadagua ibaiaren eta haren ibaiadarren ibarretako basoak berreskuratzea eta mantentzea, 
aniztasun eta funtzionalitate ekologikoa sustatzeko eta unitateko paisaiak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Kokapena 

- Kadagua ibaiaren ibilgua 

 

Adierazleak 

- Uraren kalitatea ezagutzea (egoera biologikoa, kimikoa eta ekologikoa), Uraren Euskal 
Agentziaren kontrola eta zaintza egiteko sarearen bitartez. 

- Ibilguen alboetako bide berdeek eta espazio libreek hartzen duten azalera. 

- Ibilguen inguruetan dauden pasealeku eta oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen 
kilometro kopurua. 

- Ibilguen inguruan erabilera berrietarako berreskuratu diren lur kutsatuen azalera. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sustatzea 

 

2. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sustatzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
bultzatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

Mantendu beharreko tokiko basoak: 

- BALMASEDA: 5. Angostura, 3. Molina erreka, 4. Redondo haitza, 14. Breña, 15. El Castillo, 
17. La Herrera, 7. El Piquillo, 23. Sequillo. 

- ZALLA: 6. Eruzas, 9. Rocabao, 8. Pandozales – Sabugal. 

- GUEÑES: 1. Artegi, 2. Zipar, 3. Maruri, 4. Garatzaga–Santa Marina, 5. Santa Marina erreka, 
6. Luxar, 7. Grazal erreka, 8. Taramona-Lejarza, 9. Eretza, 10. Lejarretas erreka, 11. Norza, 
13. Oroko, 14. Mendoza, 27. Ilso erreka, 31. Markoleta–Ziskal errekak, 32. Baserriak, 33. 
PIBE Quadra-Lakabex–San Pedroko gaztainadia eta 37. Lasier erreka. 

Ekoizpen-basoak: 

- BALMASEDA: Sabugal, Castillejos eta Garbea mendiguneak, Redondo – San Benito 
haitzak. 

- ZALLA: Alta, Zokita, Breña, Somokurtzio, Eskatxo, Ilso eta Urtetxu. 

- GUEÑES: Eretza mendiaren hegalak, Jandiola, Ilso – Villamonte, Lasier. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Hazkuntza konpaktua eta hiri-garapenik  gabeko 
pasabideak ezartzea 

 

3. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Herri-eredu konpaktu bat sustatzea, Gueñesko, Zallako eta Balmasedako herriguneetan 
urbanizazio sakabanatuak areagotutako herri jarraitu bat osa dadila ekidinez eta behar errealei 
erantzunez, baina inguruko paisaiak arriskuan jarri gabe. 

 

Irizpideak 

- Herriguneen eta inguruko nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak 
argiak izan daitezen sustatzea. 

- Oso narriatuta eta/edo eraldatuta dauden guneak aprobetxatzea ahalbidetzen duten 
kokalekuak lehenestea. Handitu daitezkeen edo abandonatuta dauden eraikuntzak 
birgaitzea eta berrerabiltzea. 

- Jada egonkortutako herriguneak modu trinkoan haz daitezen sustatzea, tarteko zirrikitu 
guztiak kokaleku berriekin bete beharrean. 

- Tokiko egitura fisikoa eta pertzepzio-ezaugarriak mantentzen ahalbidetuko duen 
kokalekua aukeratzea. Ikuseremu nabarmenetan ezar daitezen ekiditea, paisaiari kalte 
egingo badio. 

- Hainbat motatako espazio libre nahikoak gordetzea (hiriko parkeak, ortuak, ibai-
parkeak...), hiri-jarraipen trinkoak ekiditeko. 

 

Jarduerak 

J.1: Hirigintza-antolamenduko xedapenetan paisaiari buruzko gogoetak txertatzea, haranetako 
hondoak hirigintza-helburuetatik kanpo uzteko eta nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak 
mantentzeko. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-plangintza 

J.2: Kadaguako haranean dauden herriguneen inguruko paisaien kalitatea hobetzea, 
Balmasedako, Zallako eta Gueñesko Haranaren hondoko larreak konektatuz eta Kadaguako ibai-
loturarekin elkartuta dauden erabilera publikoko aisialdi-eremuak eta ibilbideak sortuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

A.3:  Paisaian integratzeko jarduerak bultzatzea, espazio naturalekin kontaktuan dauden eta/edo 
pasabide ekologikotzat jarduten duten sektoreetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

Mantendu beharreko hegal erdiko larreak: 

- BALMASEDA: 1. Ardiz, 2. Zernoza, Angostura, 10. Zoko, 11. Pandozales, Aldaia, 21. 
Galartza, 22. Las Casas, 23. Sequillo. 

- ZALLA: 1. Nocedal, 2. Angostura, 3. Zokita, 16. Ihidia, 28. Otxaran, 29. Malabrigo, 33. 
Prada-Basualdo, 43. Sollano-Arzabe, 45. Magdalena, 47. Zoia. 

- GUEÑES: 12. Goikuria, 17. Trasarana – Garai, 19. Estrada, 25. Jara, 26. Mandiola, 29. 
Zubieta, 32. Baserriak, 40. Lasier, 41. Saratzaga, 42. Gorbijana. 

Mantendu beharreko haran hondoko larreak: 

- BALMASEDA: 1. Arla-Peñueco, 2. San Ignazio. 

- ZALLA: 3. Gaztelua, 4. Nocedal, 5. Mella-Terreros, 6. Herrera, 7. Bolunburu, 8. Gobeo, 9. 
Gallardi-Mendieta-Aretzaga, 10. Oxibar, 11. Aranguren, 12. Paper-fabrika, 13. Arangurengo 
sarrera. 

- GUEÑES: 14. Estrada, 15. Sologutxi, 16. Santxosolo, 17. Anieto, 18. Bolibar, 19. Muñibar-
Ziribai, 20. Elubarri, 21. Ibarra-Lakabe, 22. Quadra-Lakabex, 23. Lazkao, 24. Zaramillo. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-jarduerek artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Azpiegitura berriak eraikitzeagatik artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Udal-plangintzan hiri eta/edo urbanizagarri gisa sailkatutako lurren azalera. 
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4. HELBURUA. Herriguneetako puntu beltzak lehengora tzea 
eta antolatzea 

 

4. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Herriguneetako puntu beltzak eta erabilerarik ez duten guneak lehengoratzea eta antolatzea. 

 

Irizpideak 

- Erabilera berriak oso narriatuta dauden edo erabilerarik ez duten guneetan kokatzea. 

- Herriguneetarako sarreren paisaiari tratamendu zehatza ematea, gune irekietatik hiri-
paisaietarako trantsizioa errazteko. 

- Errepideen inguruko, udalerrien sarreretako eta herrigune barruko iragarki-errotuluen 
diseinua eta kokapena arautzea, horiek inguruari egokitzeko irizpideak kontuan hartuta. 

 

Jarduerak 

J.1: Hiri-hazkunde berrietako guneak narriatutako eremuetan kokatzea (erabilerarik gabeko 
orubea, abandonatutako poligonoak, urbanizazioen inguruetan geratutako eremuak…). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Udaleko hirigintza-antolakuntzako planetan, herrietara sartzeko bideetako paisaia tratatzeari 
buruzko azterketa zehatza sartzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Hobekuntza-planak egitea, Area Funtzionalerako sarrera-bideetara lotutako jarduera 
komertzialen paisaia suspertzeko, horiek ikus-inpaktua sortzen dutenean. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Zuhaitzak landatzea ikus-inpaktua eragiten duten sarrera-bideetan, tokiko espezieei 
lehentasuna emanez. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Eremu nabarmenetan dauden iragarki-errotuluak kentzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 141 

 

Kokapena 

- BALMASEDA: 1. Arla-Peñueco sarrera, 2. Peñueco industrialdearen inguruak, 3. Penillako 
zubia, 4. Enkarterri etorbidea – Mojen Zelaia auzoa Balmasedan, 5. Graziako Andra Mari 
auzoa, 6. Santo Domingo auzoa Balmasedan, 7. Geltoki auzoa. 

- ZALLA: 8. Berun-fabrika, 9. Longar industrialdea, 10. Karmengo auzoa, 11. Aretzagako 
sarrerak, 12. Zallarako sarrera, 13. Arangurengo errepidea, 14. Paper-fabrikako meandroa, 
15. Arangurengo sarrera.  

- GUEÑES: 16. Paper-fabrika, 17. Gueñes auzoa, 18. Sologutxi auzoa, 19. Soduperako 
sarrera, 20. Sodupeko ubidea, 21. Sobakotza auzoa, 22. Jorgi, 23. Soduperako ipar-sarrera, 
24. Quadra-Lakabex blokeak, 25. Altzari-merkatuen industrialdea, 26. Zaramillo auzoa, 27. 
Zaramilloko ibarra, 28. Magdalena-Murga. 

 

Adierazleak 

- Kutsatuta egon daitezkeen guneak erabilera berrietarako berreskuratzea. 

- Hirigintza-planetan paisaia egokitzeko neurriak ezartzea, herriguneetarako sarrerei eta 
bideei dagokienez.  

- Plangintzetan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurretan eman diren eraikuntza-lizentzien 
kopurua. 

 

 
 
Balmasedarako hego-sarrera 
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Balmasedako hego-zabalgunea 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 143 

 
 
Zalla 
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5. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

5. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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6. HELBURUA. Jarduera ekonomikoetan eta industriale tan 
espezializatutako eremuak lehengoratzea eta hobetze a 
 

6. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, jarduera ekonomikoetan eta industrialetan espezializatuta 
dauden guneak lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Eremu industrialak eta tertziarioak egokitzea, horien ikus-inpaktua murrizteko, giza 
baliabideak eta baliabide ekonomikoak kontzentratuz eta sortzen dituzten ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-kostuak eta -irabaziak konpartituz. 

- Ahal bada, hazkuntza-sektoreak jada urbanizatuta edo eraikita dauden eremuen inguruan 
kokatzea, eta aurretik dauden azpiegiturak eta zerbitzuak optimizatzea. 

- Industrialdeetan isolatutako industriak pixkanaka lekualdatzea, eraikinak sakabanatuta 
egon ez daitezen. 

- Ikus-hesi naturalak sortzea, hiri-lurzoruen eta lurzoru ez urbanizagarrien arteko mugan. 

 

Jarduerak 

J.1: Eremu industrialak eta tertziarioak paisaiaren aldetik egokitzeko azterketak idaztea, hainbat 
irizpide kontuan hartuta: ikus-inpaktua, argiztatzea, sarrerak, diseinu-parametroak... 

Mota: Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.2: Egungo lurzoru industrialak egokitzea, instalazioak hobetuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Abiarazitako industrialdeak sustatzea, lehendik daudenak egonkortuz eta trinkotuz. 

Mota: Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.4: Zerga-onurak emateko ekimenak abiaraztea, eremu industrialek eta tertziarioek paisaia 
hobetzeko politikak har ditzaten. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.6: Jardunbide onen gida idaztea, instalazio industrialen eta tertziarioen paisaia hobetzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Egonkortuak: Arlako industrialdea, Balmaseda hegoaldea, CAF, Balmaseda iparraldea, 
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Zalla ekialdea, Zalla mendebaldea, Aranguren paper-fabrika, Gueñes mendebaldea, 
Solagutxi, Padura eta 11. km. 

- Egonkortzeke: Peñuelo, Longar eta Erebilla. 

- Zabalkuntza: Arla, Balmaseda hegoaldea eta Erebilla. 

- Aurreikusten dira: Anieto, Bolibar eta Arla. 

 

Adierazleak 

- Kutsatuta egon daitezkeen guneak erabilera berrietarako berreskuratzea. 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza-planetako jarduera industrialei eta 
tertziarioei dagokienez. 
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7. HELBURUA. Komunikazio-azpiegiturak lehengoratzea  eta 
egokitzea 

 

7. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Komunikazio-azpiegiturak lehengoratzea eta inguruari egokitzea, paisaian hobeto integratzeko eta 
lurraldearen zatiketa murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Lurzoruaren morfologia mantentzea, eta azpiegitura lineal berriak eraikitzean, erliebea 
ahalik eta gutxien eraldatzea (lur-erauzketak, lubetak…). 

- Kadaguako korridorean muga berriak sor daitezen eta lurraldea zatitu dadin ekiditea. 

- Azpiegituren iragazkortasuna ikuspegi ekologikotik hobetzea, igarobideak, itxiturak eta 
pasabide ekologikoak konbinatuz. 

- Komunikazio-azpiegiturak paisaiaren aldetik lehengoratzea, zuhaitzak erabiliz. 

- Komunikazio-azpiegiturei lotutako merkataritza-jardueren kanpo-itxura egokitzea. 

- Paisaia-balioa duten bigarren mailako errepideak lehengoratzea, ibilbide turistiko bihurtuz. 

- Errepideen inguruko iragarki-errotuluen diseinua eta kokapena arautzea, horiek inguruari 
egokitzeko irizpideak kontuan hartuta. 

 

Jarduerak 

J.1: Azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Pasabide ekologikoak sortzea, komunikazio-azpiegituren erruz zatitutako habitatetan. 

Mota:  Garraio-politika 

J.3: Ibilgailu-trafiko txikiagoa daukaten bigarren mailako bideak gaitzea, paisaiekin gozatzeko 
behatoki bihurtzeko, paisaiaren interesezko elementuei balioa emango dieten errepide eszenikoen 
sarea osatuz. 

Mota:  Garraio-politika 

J.4: Eremu nabarmenetan iragarki-errotulurik ez jartzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- BI-636 

- BI-630 

 

Adierazleak 

- Azpiegiturak eraikitzean artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Paisaia egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza- eta/edo sektore-planetako azpiegiturei 
dagokienez. 
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8. HELBURUA. Argindar-azpiegituren trazadura egokit zea eta 
berriz diseinatzea 

 

8. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Argindar-azpiegituren trazadura egokitzea eta berriz diseinatzea, paisaiaren kalitatea kaltetu eta 
ingurunea zatitu ez dezaten.  

 

Irizpideak 

- Gune babestuak edo balio naturalei eta lotura-balioei nabarmen eragiten dieten tarteak 
lurperatzeko aukera balioestea. 

- Ingurunearen ezaugarriei hobeto egokitzen zaizkien diseinua eta estetika dauzkaten 
euskarriak instalatzea. 

- Halabeharrez airetik joan behar diren azpiegiturek errepideek eta trenbideek ezarritako 
trazadurak jarraitzea, eta hala ezinezkoa denean, azpiegitura horiek korridoreetan biltzea, 
paisaian ahalik eta inpakturik txikiena izan dezaten. 

 

Jarduerak 

J.1: Martxan dauden tentsio altuko lineak berriz proiektatzea, azpiegitura-korridoreetan biltzeko, 
batez ere balio naturala, estetikoa eta sinbolikoa dituzten paisaietan kokatuta daudenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Tentsio altuko lineak lurperatzea, ikus-inpaktu handia sortzen dutenean edo ingurunearen 
ezaugarri naturalak kaltetzen dituztenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.3: Zerbitzuz kanpo dauden argindar-lineak kentzea. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Errepideetako argindar-lineak eta argiztatzea kentzea, herriguneetatik kanpoko tarteetan. 

Mota:  Energia-politika 

J.5: Herriguneetako argindar- eta telefono-kableak lurperatzea. Kanpoaldeetako telekomunikazio-
kableak lurperatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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Kokapena 

- 400 KV, 220 KV eta 30KV dituzten lineak. 

- Argindar-lineak eta argiztatzea 

- Telekomunikazio-azpiegiturak 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, argindar-
sareei dagokienez. 

- Lurperatu diren tentsio altuko lineen kilometro kopurua. 
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9. HELBURUA. Erauzketa-jardueretan espezializatutak o 
eremuak lehengoratzea eta hobetzea 

 

9. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, erauzketa-jardueretan espezializatuta dauden guneak 
lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Paisaia-kalitatea daukaten ikuspegi eszenikoetan erauzketa-ustiapenik ez ezartzea. 

- Erauzketa-ustiapenak ahalik eta urrunen egotea herriguneetatik, begiratokietatik eta 
paisaia-elementu nagusietatik. 

- Hesi naturalak sortzea erauzketa-jardueretan espezializatutako eremuetan, gutxiago ikus 
daitezen. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Ahal bada, erauzketa-ustiapenei lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo 
lur gutxien mugitu behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko 
landareekin bat datorren lorategia osatzea. 

- Erauzketa-ustiapenen irabaziak instalazio horien inguruko paisaiak hobetzeko eta 
lehengoratzeko erabiltzea edo eskualderako udalei zerbitzuak eta ekipamendua emateko. 

- Itxitako edo abandonatutako erauzketa-ustiapenek eduki dezaketen balioa aztertzea, eta 
horiek lehengoratzeko zer egin daitekeen erabakitzea.  
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Jarduerak 

J.1: Erauzketa-ustiapen berriak ezarri aurretik, horiek paisaian integratzeko azterketak egitea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.2: Erauzketa-ustiapenak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.3: Erauzketa-ustiapenek paisaia hobetzeko politikak har ditzaten sustatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.4: Erauzketa-ustiapenek jarduera uztean, horiek lehengoratzeko proiektuetan paisaia-xedapenak 
txertatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

 

Kokapena 

- Zaramilloko harrobia. 

 

Adierazleak 

-  
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10. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, 
lehengoratzea eta balioa ematea 

 

10. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Ondare arkitektonikoa (kultua eta herrikoia) babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, 
dorretxeetan eta indianoen etxeetan arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta balio 
historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sartzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. atera daitezen debekatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Jainko-herriaren eliza (Zaramillo), Magdalena baseliza (Balmaseda) eta San 
Antonio baseliza (Mella, Zalla). 

- Zibila: Quadra-Lakabex dorretxea, Lazkaoko dorretxea, Jarako dorretxea, Sologutxiko 
dorretxea, Santxosolo dorretxea, Goikuriako dorretxea, Barretagurengo dorretxea, 
Terrerosko dorretxea, Maruriko dorretxea, Gobea dorretxea, Mendietako, Aretzaga 
dorretxea; Mellako jauregia, Hurtado de Amezaga jauregia, Benta Lakabe jauregia 

- Lehentasunak: San Antonio baseliza (Mella, Zalla), Magdalena baseliza (Balmaseda), 
Quadra-Lakabexko dorretxea, Jarako dorretxea, Terrerosko dorretxea, Sologutxiko 
dorretxea, Maruri dorretxea eta errota, Mellako jauregia eta Hurtado de Amezaga 
jauregia. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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11. HELBURUA. Burgostik Area Funtzionalera sartzeko  atea 
hobetzea 

 

11. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Burgostik Area Funtzionalera sartzeko atea hobetzea —hots, BI-636 errepidearen sarrera—, 
eskualdearen paisaiaren isla izan dadin eta bertako aberastasun kulturalari eta naturalari balioa 
eman diezaion. 

 

Irizpideak 

- Area Funtzionalera sartzeko bideen paisaia hobetzea, gune horiek nabarmentzeko, 
katalogo honetan aitortzen diren balio estetikoak ikusgarri bihurtuz. 

- Ikus-inpaktu handia duten eraikin industrialak edo jarduera tertziarioko eraikinak ez 
eraikitzea. 

- Bisitariei eskualdearen nortasuna ulertzen laguntzea, bertako balio nagusiak 
seinaleztatuz. 

- Azpiegituretan zuhaitz-ilarak landatzea, lehengoratzea edo mantentzea, 6. helburuko 
irizpideak jarraituz. 

 

Jarduerak 

J.1: Area Funtzionalerako sarrerak paisaian integratzeko proiektuak sustatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Hobekuntza-planak egitea, Area Funtzionalerako sarrera-bideetara lotutako jarduera 
komertzialen eta industrialen paisaia suspertzeko, horiek ikus-inpaktua sortzen dutenean. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.3: Area Funtzionalera sartzeko azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako 
hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Area Funtzionalari berezko nortasuna ematen dioten elementu naturalak eta ondarezkoak 
seinaleztatu daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Peñueco eta Zaramillo, BI-636 errepidean. 

 

Adierazleak 

- Paisaia egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza- eta/edo sektore-planetako azpiegiturei 
dagokienez. 
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12. HELBURUA. Ibilbide-sistema sortzea eta lehengor atzea 
 

12. HELBURUA. Kadaguako Harana 

Kadaguako haraneko ñabardura anitzekin gozatzea ahalbidetzen duen ibilbide-sistema 
lehengoratzea eta sortzea. 

 

Irizpideak 

- Ibai-ertzak aprobetxatzea, ibilbide jarraituak sortzeko. 

- Bide historikoak biziberritzea, hala nola Donejakue bidea eta Bilbo – La Robla 
trenbidearen trazadura zaharra. 

- Herriguneen arteko komunikazioa ahalbidetzen duen sare jarraitua sortzea. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2:  Bide berdeei jarraipena ematea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Unitateko ondarea lotzen duen ibilbide historikoa sortzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ibilbideak 

- Saltzedo haraneko baselizen eta dorreen ibilbidea: Lejartzako San Bartolome – 
Taramonako Magdalena – San Pedro Goikuria – Goikuria dorrea – Norza – San Miguel 
eta Magdalena baselizen aztarnak – Santa Marina – Santa Marina baselizaren aztarnak – 
Barretaguren dorreen aztarnak – San Lorentzo – Eskartzaga – Maruriko dorrea eta errota 
– La Magdalena – Zalla – Mendietako eta Aretzagako dorreak – San Pantaleon – La 
Jarako dorreak – Santxosoloko dorrea – San Martin – Anietoko dorrea  – Goikuriako San 
Pedro. 

- Ibilbide garaia: Kolitzako San Sebastian – Pandozalesko San Isidro – Balmaseda – San 
Benito – Arbitz – Angostura – Zokitako San Isidro – La Breña – Somokurtzio – Ilso – La 
Tejera – Saldaza – Berbikizko San Juan. 

- Donejakue bidea: Zaramilloko zubia – Jainko-herria eliza – Lazkao dorrea – Lakabe benta 
– Quadra-Lakabexko dorrea eta zubia – Sodupeko ubidea – Andaluzia – Bolibar – 
Santxosoloko dorreak – San Martin (aterpetxea) – Sologutxiko dorreak – Gueñesko Santa 
Maria -  La Roblako bidea – Aretzaga eta Mendieta dorreak – Zariketeko San Pedro – 
Gobeoko dorrea – Bolunburuko Santa Ana – Herrerako Santa Isabel – Mellako jauregia 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 166 

eta baseliza – Terrerosko dorrea – Magdalena baseliza – Balmaseda – Rebollar. 

- Ibilbide luzeak (GR): GR-123, GR-281 

- Erromatar galtzada 

Begiratokiak 

- Tontorrak: Bandera haitza, Ilso 

- Behatokiak: Berbizko San Juan 

- Baselizak: Gueñesko San Lorentzo, Zallako Magdalena, Zallako San Pantaleon, Zokitako 
San Isidro, Berbikizko San Juan, Goikuriako San Pedro eta Lejartzako San Bartolome. 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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6.10 P.U. 10 Karrantzako Harana 

1. HELBURUA. Nekazaritza- eta abeltzaintza-dinamika k 
mantentzea 

 

1. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Berezko nortasuna duen paisaia sortzen eta unitatearen nortasuna definitzen laguntzen duten 
nekazaritza- eta abeltzaintza-dinamikak mantentzea. 

 

Irizpideak 

- Euren konfigurazio historikoa gordetzen duten herriguneen izaera babestea. 

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

- Herrigunearen barruan isolatutako nekazaritza-eremuak babestea, estetikaren eta 
ingurumenaren aldetik balioa eransten baitiote.  

- Eremuko eraikuntza-teknikak, materialak eta tipologiak mantentzea, gaur egungo 
funtzioekin eta teknologiarekin bateragarriak direnean. 

 

Jarduerak 

J.1: Herrigunearen inguruko espazio libreak mantentzea, nekazaritza-erabilerak kontserbatuz eta 
horiek espazio libreekin konbinatuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Abeltzaintza-larreak mantentzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Nekazaritza-eraikinen tipologiak egokitzea, inguruan eragiten duten ikus-inpaktua murrizteko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Gomendio estetikoen gidaliburua idaztea (fatxadak, estalkiak, etab.), paisaiekin harmonian 
dauden nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak egikaritzeko. Udalerriek Plangintza Orokorrean 
sartu beharko dituzte xedapen horiek, eraikinak inguruan integratzen direla ziurtatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- LARREAK: 6. Ranero, 7. Santecilla, 8. Biañez - Bollain - Las Lamas - Paules, 9. Herboso 
- Sagardia - Torcachos, 14. Suceso, 16. Matienzo, 18. Llano-Otides, 24. San Esteban, 25. 
Villanueva, 27. Mendizerra, 28. Aldeacueva, 32. Salviejo, 33. Lanzas Agudas, 35. 
Bernales, 37. Pando, 39. Mendia, 41. Zezura, 45. Haitza, 47. Cerca, 50. Zalama, 51. 
Ahedo, 52. Calera. 

- BAZKAK: 7. Muga, 17. Alturako bazkak. 

 

Adierazleak 

- Bazkarako eta larreetarako erabiltzen diren lurren azalera. 

- Udal-plangintzan nekazaritza-abeltzaintza eta landazabal gisa sailkatutako lurren azalera. 
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2. HELBURUA. Tokiko espeziak nagusi dituen baso-pai saia 
sustatzea 

 

2. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sustatzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
bultzatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

- Paisaiarekin lotutako edukiei garrantzia ematea, inguru naturala babesteko planetan eta 
tresnetan. 

- Erabilera zehatzik ez duten lurretan tokiko zuhaitz-espezieak haztea. 

- Gizartea basoetako espazio naturalen garrantziaz ohartaraztea. 

 

Jarduerak 

J.1: Tokiko espezieez osatutako basoak babestea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Espazio naturalekin eta basoekin lotutako araudian eta sektore-plangintzan paisaia-irizpideak 
txertatzea. 

Mota: Baso-politika 

J.3: Jabe partikularrei aholkatzea erabilerarik ez duten lursailetan tokiko espezieak haz ditzaten. 

Mota: Baso-politika 

J.4: Kontzientziazio ekologikoa hedatzeko hezkuntza-ekimenak abiaraztea, gizartea ohartu dadin 
basoek paisaia-balioa dutela. 

Mota: Hezkuntza-politika 
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Kokapena 

- BASOAK: 1. Callejuelas erreka, 2. Rio Seco erreka, 3. Saltzar, 4. Ranero, 5. Seco ibaia, 
10.  Karrantza ibaia-Cerca, 11. Artadia, 12. Paules, 13. Haitz handiak, 15. Matienzo 
erreka, 22. Korridorea, 23. Korridorea, 26. Karrantza ibaia, 29. Cuadro, 30. Aldeacueva, 
31. Lotura, 36.3 Bernales, 38. Escaleras ibaia, 40. Mendia, 42. Zezura, 43. Cerca, 44. 
Mendika erreka, 46. Haitza, 48. Moralilla, 49. Zalama, 53. Moralillo ibaiaren sorburua. 

 

Adierazleak 

- Baso-espezieez landatutako lurren azalera. 

- Udal-plangintzan baso gisa sailkatutako lurren azalera. 

- Basoekin lotutako babes-eremu edo babes-eremu berezi gisa sailkatutako lurren azalera. 

- PEFC ziurtagiria duten baso-lurren azalera. 
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3. HELBURUA. Eraikitzen diren etxebizitza isolatu b erriak 
babestea eta mugatzea 

 

3. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Nekazaritzara eta abeltzaintzara bideratutako lurretan eraikitzen diren etxebizitza isolatu berriak 
babestea eta mugatzea. 

 

Irizpideak 

- Nekazaritzara eta abeltzaintzara zuzendutako lurzoru ez urbanizagarrietan, eraikuntza 
berrien egikaritzea mugatzea. 

 

Jarduerak 

J.1: Ekiditea lursailak zati daitezen eraikuntza berriak egiteko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Ahal bada, eraikin berriak oinarrizko komunikazio-sarea osatzen duten bideen alboetako 
lursailetan kokatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Paisaia-unitatearen lurzoru ez urbanizagarria. 

 

Adierazleak 

- Lurzoru ez urbanizagarrietan egiten diren eraikuntza isolatu berrien kopurua. 
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4. HELBURUA. Hazkuntza konpaktua eta hiri-garapenik  gabeko 
pasabideak ezartzea 

 

4. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Herri-eredu konpaktu bat sustatzea, Concha eta Ambasaguasko herriguneek jarraitu bat osa 
dezatela ekidinez eta behar errealei erantzunez, baina inguruko paisaiak arriskuan jarri gabe. 

 

Irizpideak 

- Herriguneen eta inguruko nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak 
argiak izan daitezen sustatzea. 

- Oso narriatuta eta/edo eraldatuta dauden guneak aprobetxatzea ahalbidetzen duten 
kokalekuak lehenestea. Handitu daitezkeen edo abandonatuta dauden eraikuntzak 
birgaitzea eta berrerabiltzea. 

- Jada egonkortutako herriguneak modu trinkoan haz daitezen sustatzea, tarteko zirrikitu 
guztiak kokaleku berriekin bete beharrean. 

- Tokiko egitura fisikoa eta pertzepzio-ezaugarriak mantentzen ahalbidetuko duen 
kokalekua aukeratzea. Ikuseremu nabarmenetan ezar daitezen ekiditea, paisaiari kalte 
egingo badio. 

- Hainbat motatako espazio libre nahikoak gordetzea (hiriko parkeak, ortuak, ibai-
parkeak...), hiri-jarraipen trinkoak ekiditeko. 

 

Jarduerak 

J.1: Herrigunearen inguruko espazio libreak mantentzea, nekazaritza-erabilerak kontserbatuz eta 
horiek espazio libreekin konbinatuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Erabiltzen ez diren eraikinak lehengora daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

A.3:  Paisaian integratzeko jarduerak bultzatzea, espazio naturalekin kontaktuan dauden 
sektoreetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 174 

 

 

Kokapena 

- Concha – Ambasaguas herrigunea. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-jarduerek artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Azpiegitura berriak eraikitzeagatik artifizial bihurtutako lurzoruen azalera. 

- Udal-plangintzan hiri eta/edo urbanizagarri gisa sailkatutako lurren azalera. 
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5. HELBURUA. Urbanizazio berrien eraikuntza-tipolog ia 
egokitzea 

 

5. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
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ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Kokapena 

- Unitatearen hiri-garapen berriak. 

 

Adierazleak 

- Hirigintza-araudian, adierazitako irizpideak jarraitzen dituzten eraikuntza- eta urbanizazio-
irizpideak txertatzea. 
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6. HELBURUA. Argindar-azpiegituren trazadura egokit zea eta 
berriz diseinatzea 

 

6. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Argindar-azpiegituren trazadura egokitzea eta berriz diseinatzea, paisaiaren kalitatea kaltetu eta 
ingurunea zatitu ez dezaten.  

 

Irizpideak 

- Gune babestuak edo balio naturalei eta lotura-balioei nabarmen eragiten dieten tarteak 
lurperatzeko aukera balioestea. 

- Ingurunearen ezaugarriei hobeto egokitzen zaizkien diseinua eta estetika dauzkaten 
euskarriak instalatzea. 

- Halabeharrez airetik joan behar diren azpiegiturek errepideek eta trenbideek ezarritako 
trazadurak jarraitzea, eta hala ezinezkoa denean, azpiegitura horiek korridoreetan biltzea, 
paisaian ahalik eta inpakturik txikiena izan dezaten. 

 

Jarduerak 

J.1: Martxan dauden tentsio altuko lineak berriz proiektatzea, azpiegitura-korridoreetan biltzeko, 
batez ere balio naturala, estetikoa eta sinbolikoa dituzten paisaietan kokatuta daudenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Tentsio altuko lineak lurperatzea, ikus-inpaktu handia sortzen dutenean edo ingurunearen 
ezaugarri naturalak kaltetzen dituztenean. 

Mota:  Energia-politika 

J.3: Zerbitzuz kanpo dauden argindar-lineak kentzea. 

Mota:  Energia-politika 

J.4: Errepideetako argindar-lineak eta argiztatzea kentzea, herriguneetatik kanpoko tarteetan. 

Mota:  Energia-politika 

J.5: Herriguneetako argindar- eta telefono-kableak lurperatzea. Kanpoaldeetako telekomunikazio-
kableak lurperatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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Kokapena 

- Argindar-lineak eta argiztatzea 

- Telekomunikazio-azpiegiturak 

 

Adierazleak 

- Paisaiari egokitzeko neurriak ezartzea hirigintza- eta/edo sektore-planetan, argindar-
sareei dagokienez. 

- Lurperatu diren tentsio altuko lineen kilometro kopurua. 
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7. HELBURUA. Ondare arkitektonikoa babestea, leheng oratzea 
eta balioa ematea 

 

7. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, dorretxeetan, arkitektura 
herrikoian, jauregietan eta indianoen etxeetan arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta 
balio historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sartzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Aurreko etxeen material 
berdinak, harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, teileria-
adreiluak eta zarpiatzeak erabiltzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.3: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak ez eraistea, erortzear badaude ere, eta 
udalerrietatik eraikuntza-elementuak, harlangaitz-hormak, harlanduzko lanak, forjak, arotzeria, 
etab. ez ateratzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

Ondare arkitektonikoa 

- Erlijiosoa:  Lanzas Agudasko San Miguel; Zalamako Arrosarioko Gure Ama; Zezurako 
San Sebastian baseliza; Sobrepeñako San Isidro; Bollaingo Karmengo Gure Ama; 
Santecilloko San Antonio eta Pontarrongo santutxoa. 

- Zibila: Zalamako eta Ahedoko jauregiak; Molinarko, Sangricesko eta San Estebango 
dorreak eta Ambasaguasko indianoen etxeak. 

- Lehentasunak: Zalamako jauregia eta kapera; Ambasaguasko indianoen etxeak eta 
lorategiak eta Zezurako San Sebastian baseliza. 

 

Adierazleak 

- Katalogoetako ondasunak lehengoratzea eta birgaitzea helburu duten eraikuntza-
lizentzien kopurua. 

- Hirigintzan katalogatutako elementuen kopurua. 
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8. HELBURUA. Kantabriatik Area Funtzionalera sartze ko atea 
hobetzea 

 

8. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Kantabriatik Area Funtzionalera sartzeko atea hobetzea —hots, BI-630 errepidearen sarrera—, 
eskualdearen paisaiaren isla izan dadin eta bertako aberastasun kulturalari eta naturalari balioa 
eman diezaion. 

 

Irizpideak 

- Area Funtzionalera sartzeko bideen paisaia hobetzea, gune horiek nabarmentzeko, 
katalogo honetan aitortzen diren balio estetikoak ikusgarri bihurtuz. 

- Ikus-inpaktu handia duten eraikin industrialak edo jarduera tertziarioko eraikinak ez 
eraikitzea. 

- Bisitariei eskualdearen nortasuna ulertzen laguntzea, bertako balio nagusiak 
seinaleztatuz. 

- Azpiegituretan zuhaitz-ilarak landatzea, lehengoratzea edo mantentzea, 6. helburuko 
irizpideak jarraituz. 

 

Jarduerak 

J.1: Area Funtzionalerako sarrerak paisaian integratzeko proiektuak sustatzea. 

Mota:  Garraio-politika 

J.2: Hobekuntza-planak egitea, Area Funtzionalerako sarrera-bideetara lotutako jarduera 
komertzialen eta industrialen paisaia suspertzeko, horiek ikus-inpaktua sortzen dutenean. 

Mota:  Jarduera ekonomikoen eta industrialen politika 

J.3: Area Funtzionalera sartzeko azpiegitura linealak paisaian integratzea, landarez osatutako 
hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Area Funtzionalari berezko nortasuna ematen dioten elementu naturalak eta ondarezkoak 
seinaleztatu daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Kokapena 

- Kantabriako sarrera, BI-630 errepidetik 

 

Adierazleak 

- Paisaia egokitzeko neurriak ezartzea, hirigintza- eta/edo sektore-planetako azpiegiturei 
dagokienez. 
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9. HELBURUA. Ibilbide-sistema lehengoratzea eta ego kitzea 
 

9. HELBURUA. Karrantzako Harana 

Ibilbide-sistema lehengoratzea eta egokitzea, eta horien artean, lehendik dauden bideak osatzen 
dituen ibilbide zirkularra nagusituko da, haran-arroari buelta ematen diona, haranaren dinamika 
bereziak hobeto balioesten laguntzeko. 

 

Irizpideak 

- Herritarrek paisaia behatzeko eta horrekin elkarreragiteko aukera handiagoa ematen 
duten lekuak eskura izan ditzaten ahalbidetzea, horretarako begiratokiak eta paisaia-
ibilbideak sortuz. 

- Herri-administrazioek oinez edo ibilgailuz irits daitezkeen begiratokiz eta paisaia-ibilbidez 
osatutako sarea sortzea, gaur egun dauden begiratokiak eta bideak eta berri batzuk 
bilduta. 

- Bideak lehengoratzea, seinaleztatzea, mantentzea eta hedatzea, herritarrak paisaia-
balioez ohartarazteko eta lurraldea ezagutzera emateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Dauden ibilbideen seinaleztatzea hobetzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Katalogoan proposatutako ibilbide berriak sortzea, unitateko ondareari balioa emateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Dauden begiratokietan informazio-panelak jartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Ibilbideak 

- Baselizen ibilbidea: Gertakari Onaren Andre Mariaren santutegia – Santecillako Santa 
Zezilia – Santecillako San Antonio – Raneroko San Zipriano – Bollaingo Karmengo Gure 
Ama – Canto Blancoko San Bartolome – Matienzoko San Kosme eta San Damian – San 
Zipriano – Treto – Presako San Martin – Aldeacuevako San Bartolome – Lanzas 
Agudasko Santiago – Lanzas Agudasko San Miguel – Bernalesko San Pantaleon – 
Pandoko San Juan – Sobrepeñako San Isidro – Zezurako San Sebastian – Cerca – 
Pontarrongo santutxoa – Gertakari Onaren Andre Mariaren santutegia – Sangricesko San 
Julian eta Santa Basilisa – Lanestosa – Gorgolas – Kolitzako San Sebastian. 

Begiratokiak 

- Tontorrak: Ubal 

- Behatokiak: Suceso, Escrita eta Ubalgo mendatea. 

- Baselizak/Eliza/Santutegia: Gertakari Onaren Andre Mariaren santutegia, Raneroko San 
Zipriano, Matienzoko San Kosme eta San Damian, Pradoko San martin, Aldeacuevako 
San Bartolome, Lanzas Agudasko San Miguel eta Sobrepeñako San Isidro. 

 

Adierazleak 

- Dauden/sortu diren ibilbideen kilometro kopurua. 

- Dauden/sortu diren begiratokien kopurua. 
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7 PAISAIA INTERES BEREZIA DUTEN 
EREMUEN HELBURU ZEHATZAK, 
JARDUERAK ETA ADIERAZLEAK 

 

Aurreko atalean, paisaia-interes bereziko eremuei (PIBE) dagozkien helburuak landu 
ditugu, Paisaia Unitateen eskalaren aldetik. Hala ere, ondoren, horiei lotutako helburuak 
erauziko ditugu, eta sakonago zehaztu, modu independentean jorratu ahal izateko. 

Paisaia Unitateei dagozkien helburuek ez bezala, PIBEen helburuek ez dute 
kokapenarekin lotutako atalik izango, hori zorrozki zehaztuta baitator etapa honetako mapan: 4. 
Mapa - Paisaia-interes bereziko eremuak. 
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7.1 PIBE Ibaiertzak 

7.1.1 Kadagua ibaia eta Kolitza – Barbadun ibaia 
 

1. HELBURUA 

Kadagua eta Kolitza-Barbadun ibaien eta horien ibaiadarren ibarretako basoak berreskuratzea eta 
mantentzea, aniztasun eta funtzionalitate ekologikoa sustatzeko eta ibai horiei dagozkien 
unitateetako paisaiak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Azterketa-eremu barruko ibaien ibilguak eta horien eragin-eremua lehentasunezko babes-
eremutzat hartzea. 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibaiak udal-antolakuntzaren faktore baldintzatzailetzat hartzea, eremu eraikien eta ibarren 
artean kalitatezko trantsizio-espazioak justifikatu ahal izateko. Ahal bada, trantsizio-
espazio horietan ezarriko dira espazio askeetarako lursailak, eta gune berrian, 
herrigunearen eta uraren arteko ikusgarritasuna bermatuko da. Hortaz, hirigintza-
plangintzan arretaz jorratu beharko dira herrietatik igarotzen diren ibai-tarteak, horien 
izaera nabarmentzeko eta paisaia-balioa sustatzeko. Halaber, neurriak ezarri beharko 
dira koherentzia formala berreskuratzeko, eraikinen bolumetriaren edo kalitate txarreko 
arkitekturaren ondorioz koherentzia galdu duten ibai-tarteetan. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 
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Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 
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7.2 PIBE Balio naturaleko guneak 

7.2.1 Sopeñako artadia, Ordunteko pagadiak, Calerak o 
pagadiak, Aguera ibaiaren sorburua, Pandozales – 
Sabugal eta Remendongo hariztia 

 

1. HELBURUA 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 

 

Jarduerak 

J.1: Eremu hauek legalki babestea, lurralde-plangintzaren eta hirigintza-plangintzaren sektore-
politiken bidez nahiz ingurumen-politiken bidez. 

Mota: Natura mantentzeko politika eta lurralde- eta hirigintza-politika 
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7.2.2 Saldueroko Lautada 
 

1. HELBURUA 

Alturako bazkak eta sistema bereziak babestea —hala nola Saldueroko Lautadako zohikaztegia—
, mendi-paisaia hau berezi bihurtzen baitute. 

 

Irizpideak 

- Saldueroko Lautadan dauden Zalamako zingirak defendatzea, paisaia-aniztasuna 
areagotu eta mendi-paisaia berezi bihurtzen dutelako. 

 

Jarduerak 

J.1: Saldueroko Lautada legalki babestea, lurralde-plangintzaren eta hirigintza-plangintzaren 
sektore-politiken bidez nahiz ingurumen-politiken bidez. 

Mota: Natura mantentzeko politika eta lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Abere-bazketatik babestea, zohikaztegiak hesituz. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 
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7.2.3 Haitz Zuriak - Eretza 
 

1. HELBURUA 

Ondo mantendutako mendi-paisaia sustatzea, giza jarduera eta ingurumenaren babesa uztartuz. 

 

Irizpideak 

- Eraldaketa geomorfologikoak ekiditea eta ikuspegia osatzen duten mendietan 
telekomunikazio-estaziorik, parke eolikorik edo itxura hondatu dezaketen bestelako 
elementurik ez instalatzea. 

- Berezitasun geomorfologikoak ez eraldatzea, eraikinak, azpiegiturak eta orokorrean 
berezitasun horiek ikustea galarazten duen edozein oztopo jarrita. 

- Erauzketa-jardueretarako ustiapen-lizentzia berrien emakida mugatzea, indarrean dagoen 
sektore-araudiak edozer muga ezartzen duela ere. 

 

Jarduerak 

J.1: PIBE osoan azpiegitura berriak instalatu daitezen ekiditea (telekomunikazioak, energia, 
etab.). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika, energia-politika 

J.3: Azterketa bat idaztea, PIBEko elementu geomorfologikoak karakterizatzeko eta horiek 
babesteko eremua ezartzeko, paisaia-irizpideak jarraituz. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 

 

2. HELBURUA 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 
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Jarduerak 

J.1: Eremu hauek legalki babestea, lurralde-plangintzaren eta hirigintza-plangintzaren sektore-
politiken bidez nahiz ingurumen-politiken bidez. 

Mota: Natura mantentzeko politika eta lurralde- eta hirigintza-politika 

 

7.2.4 Peña del Moro haitzak 
 

1. HELBURUA 

Ondo mantendutako mendi-paisaia sustatzea, giza jarduera eta ingurumenaren babesa uztartuz. 

 

Irizpideak 

- Eraldaketa geomorfologikoak ekiditea eta ikuspegia osatzen duten mendietan 
telekomunikazio-estaziorik, parke eolikorik edo itxura hondatu dezaketen bestelako 
elementurik ez instalatzea. 

- Berezitasun geomorfologikoak ez eraldatzea, eraikinak, azpiegiturak eta orokorrean 
berezitasun horiek ikustea galarazten duen edozein oztopo jarrita. 

- Erauzketa-jardueretarako ustiapen-lizentzia berrien emakida mugatzea, indarrean dagoen 
sektore-araudiak edozer muga ezartzen duela ere. 

 

Jarduerak 

J.1: PIBE osoan azpiegitura berriak instalatu daitezen ekiditea (telekomunikazioak). 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika, energia-politika 

J.2: Pista berriak sortu daitezen ekiditea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Azterketa bat idaztea, PIBEko elementu geomorfologikoak karakterizatzeko eta horiek 
babesteko eremua ezartzeko, paisaia-irizpideak jarraituz. 

Mota:  Natura mantentzeko politika 
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7.3 PIBE Balio kulturaleko guneak 

7.3.1 Meatze-guneak 
 

1. HELBURUA 

Meatzetik eratorritako ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, 
eskualdeko balio historikoa eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan meatze-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sortzea. 

- Hondatutako meatze-ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Meatze-tradizioak Enkarterrietako nortasun kulturala sortzeko balio handia duela 
berrestea; izan ere, eskualdea garatzen lagundu zuen iraganak utzitako legatua da. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Meatze-ondarearen katalogo zorrotzak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta 
turismo-potentziala adierazita. 

Mota:  Kultura-politika 

J.2: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. Gune horretan onartzen 
diren eraikinen kalitatea bermatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 

J.4: Aisialdi-eremuak sortzea interesezko elementuen inguruetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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Jarduerak 

J.5: Eskualdearen historia ezagutzera emateko ekimenak sustatzea. 

Mota:  Hezkuntza- eta kultura-politika 

 

7.3.2 Erromatar galtzada 
 

1. HELBURUA 

Erromatar galtzada berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, eskualdearen balio 
historikoa eta nortasuna indartzeko. 

 

Irizpideak 

- Udaleko hirigintza-planetan, erromatar galtzadaren trazadura barne hartzen duten babes-
katalogoak sartzea. 

- Hondatutako ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion sustatzea. 

- Bide historikoak biziberritzea. 

- Ondare historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten diren 
administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Ondare historikoaren katalogoak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-
potentziala adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Galtzadaren jatorrizko trazadura lehengoratzea, ibilbidea edo bide berdea sortuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibilbidea atseden- eta aisialdi-eremuekin osatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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7.3.3 Gordexolako Haranaren hondoa 
 

1. HELBURUA 

Ondare arkitektonikoa babestea, lehengoratzea eta balioa ematea, dorretxeetan, indianoen 
etxeetan eta arkitektura herrikoian arreta berezia jarriz eta unitatearen nortasuna eta balio 
historikoa sustatuz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan arkitektura-ondarearen elementu nagusiak babesteko 
katalogoak sartzea. 

- Ekipamendu publikoak espazio irekietan instalatzerakoan, lehendik dauden eraikinak 
berrerabiltzea edo birgaitzea, berriak eraiki beharrean. Ahal denean, ekipamendu 
publikoak, begiratokiak, landetxeak eta landa, natura eta paisaia interpretatzeko zentroak 
birgaitutako edo berrerabilitako etxeetan kokatzea. 

- Paisaian balio historiko eta/edo sinboliko handia duten elementuekin lotutako azpiegitura 
eta/edo zerbitzu publikoak mantendu, egokitu eta horiei balio eman dakien sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare arkitektonikoa eta historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten 
diren administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Arkitektura herrikoia eta kultua babestea, hau da, baserriak, etxe gaztelauak, etxe 
kantabriarrak, etxe turtziarrak, etxe klasikoak, jauregiak, dorretxeak, indianoen etxeak, errotak, 
burdinolak, bordak, lastategiak eta eskortak, eta horien fatxadak eraldatu eta inguruko zuhaitzak, 
lorategiak, etab. desagertu daitezen ekiditea. Hondatuta dauden elementuak, egiturak, arotzeria, 
estalkiak, tximiniak, etab. hobetu eta konpondu daitezen sustatzea. Material tradizionalak 
erabiltzea, hala nola harri-hormak, tokiko harlanduzko lanak, egurra, zeramikazko teilak, buztina, 
teileria-adreiluak eta zarpiatzeak. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Tradiziozko eraikinen, arkitektura kultuaren (dorretxeak, indianoen etxeak...) eta eraikin 
erlijiosoen katalogoa osatzea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-potentziala 
adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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J.2: Balio historikoa edo nortasun-balioa duten elementuen inguruetan eraikinik eta azpiegiturarik 
ez daukaten eremuak sortzea, kulturarekin lotutakoak soilik baimenduz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Ondare historikoa osatzen duten elementuen kasuan, horiek birgaitzeko irizpideak ezartzea 
(materialak, estalkiak, fatxadak…). 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Arkitektura guztiaren argazki-katalogoa egitea, arreta berezia ipinita desagertzen ari diren 
herrixketan, gero horiek berreraiki ahal izateko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Babestutako hesiak, hormak edo eraikinak eraits ditzaten ekiditea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.7: Arkitektura zahar guztia birgai dadin sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.8: Arkitektura-elementurik baliotsuenak seinaleztatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

 

2. HELBURUA 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 

 

Irizpideak 

- Haran bakoitzeko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura 
hobeto egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 196 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 197 

7.4 PIBE Balio kulturala eta naturala daukaten gune ak 

7.4.1 Concenjuelo – Larrea  
 

1. HELBURUA 

Berezko nortasuna duen paisaia sortzen eta PIBEaren nortasuna definitzen laguntzen duten 
nekazaritza- eta abeltzaintza-dinamikak mantentzea. 

 

Irizpideak 

- Euren konfigurazio historikoa gordetzen duten herriguneen izaera babestea. 

- Herriguneekin muga egiten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak babestea, 
paisaia- eta ingurumen-kalitatea areagotzen duten elementuak baitira. 

- Herrigunearen barruan isolatutako nekazaritza-eremuak babestea, estetikaren eta 
ingurumenaren aldetik balioa eransten baitiote. 

- Eremuko eraikuntza-teknikak, materialak eta tipologiak mantentzea, gaur egungo 
funtzioekin eta teknologiarekin bateragarriak direnean. 

 

Jarduerak 

J.1: Herrigunearen inguruko espazio libreak mantentzea, nekazaritza-erabilerak kontserbatuz eta 
horiek espazio libreekin konbinatuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Abeltzaintza-larreak mantentzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Nekazaritza-eraikinen tipologiak egokitzea, inguruan eragiten duten ikus-inpaktua murrizteko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Gomendio estetikoen gidaliburua idaztea (fatxadak, estalkiak, etab.), paisaiarekin harmonian 
dauden nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak egikaritzeko. Udalerriek Plangintza Orokorrean 
sartu beharko dituzte xedapen horiek, eraikinak inguruan integratzen direla ziurtatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

2. HELBURUA 

Urbanizazio berrien eraikuntza-tipologia egokitzea, ikus-inpaktua murrizteko. 
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Irizpideak 

- Haraneko arkitektura herrikoia imitatu beharreko eredutzat hartzea, ingurura hobeto 
egokitzeko, eskalari eta formari nahiz materialei dagokienez. 

- Unitateko eraikinekin bat datozen materialak, konposizioak eta diseinu-irizpideak 
erabiltzea. 

- Tipologia tradizionalak erabiltzea, eraikuntza berrietan unitateko beste eraikinen 
bolumetriak eta altuerak aplikatuz. 

- Eraikuntza-fronte edo -bolumen handiak kontrolatzea, nukleoen pertzepzioa desitxura ez 
dezaten. 

- Urbanizazioa herriguneen nortasunarekin bat datorren materialekin diseinatzea, bideen 
dimentsioak mugatuta eta kaleetan eta espazio publikoetan zuhaitzak erabilita. 

 

Jarduerak 

J.1: Eraikuntza-araudietan altueraren eta bolumetriaren gaineko irizpideak ezartzea, herriguneen 
eszena ez aldatzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Urbanizazio-araudietan lursailak ixteko moduari eta urbanizazio-diseinuari buruzko irizpideak 
ezartzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Etxebizitza kolektiboen altuera mugatzea, eta tipologia eskualdeko arkitektura tradizionalari 
egokitzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.4: Haraneko arkitektura herrikoiarekin bat datozen bolumenetan multzokatuta dauden etxe 
familiabakarrak sustatzea. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.5: Haranean dauden edo desagertu diren ereduak imitatzea, eraikuntza berriak egiterakoan. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.6: Aparkaleku komunak sotoetan edo beheko solairuetan jartzea, oinplanoak eta horma itsuak 
ekiditeko, herriguneen eskala apurtu eta/edo kaleetan eragin negatiboa baitute. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-politika 
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7.4.2 Ventoso – Betaio – Alen tontorrak eta Ubalgo larreak 
 

1. HELBURUA 

Alturako bazkak mantentzea, mendiguneen berezitasuna eta paisaia-aniztasuna indartzen 
baitute. 

 

Irizpideak 

- Abeltzaintzara zuzendutako espazioak mantentzea eta balioa ematea, eremuari balio 
estetikoak eta nortasuna eransten diotelako eta eskualdearen paisaia-aniztasuna 
aberasten dutelako. 

 

Jarduerak 

J.1: PIBEaren alturako bazkak babestea. Bazka horiek Armañon-Alen PUari dagokion kalitate-
helburuen mapan adierazita datoz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

2. HELBURUA 

Ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, eskualdeko balio historikoa 
eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan, ondare-elementu nagusiak babesteko katalogoak 
sortzea. 

- Egoera txarrean dagoen ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten diren 
administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Ondare historikoaren katalogoak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-
potentziala adierazita. 
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Jarduerak 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 

J.3: Eskualdearen historia ezagutzera emateko ekimenak sustatzea. 

Mota:  Hezkuntza- eta kultura-politika 

 

7.4.3 La Herrerako haizpitartea 
 

1. HELBURUA 

Kadagua ibaiaren eta haren ibaiadarren ibarretako basoak berreskuratzea eta mantentzea, 
aniztasun eta funtzionalitate ekologikoa sustatzeko eta unitateko paisaiak lotzeko. 

 

Irizpideak 

- Ibaien ibilgua eta ibarretako landareak berezko paisaia-baliotzat hartzea. 

- Ibai-paisaiak lehen mailako lotura ekologikotzat hartzea, baita kokaleku arteko harreman-
sistematzat ere, paisaia horiek elkarren artean komunikatzen dituzten bideak eta bide 
berdeak sortuta, ibaien trazadura jarraituz. 

- Ibai-tarteei eragiten dieten edo horiek zeharkatzen dituzten herri-lanak paisaian integratu 
daitezen sustatzea. Ahalik eta eragin gutxien daukaten edo ibaiari hobeto egokitzen 
zaizkion aukerako trazadurak edo eraikuntzak sustatzea. 

- Herri inguruetan eta industria-guneetan dauden ibar-eremu narriatuak lehengoratzea eta 
naturaltzea, kutsatuta daudenei lehentasuna emanez. 

- Ibarrak eta ur-guneak interes sozialeko gunetzat hartzea, ibilbide ludikoak eta 
pedagogikoak sortzeko, ibarretako espezieen eta ur-kontsumo arduratsuaren gaineko 
ingurumen-hezkuntzari zuzenduta. 

 

Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 
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Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

Jarduerak 

J.1: Ibaien alboetan dauden gune ekologiko narriatuak lehengoratzea. 

Mota:  Ur-politika 

J.2: Ibai-paisaietan dauden ibilbideak sustatzea, ibaiei lotutako paisaia eta industria-ondarea 
interpretatzeko ekipamendu-sarea sortuz (paseoak, ibilbideak, begiratokiak, kolonia industrialak, 
ur-jauziak, etab.). Arreta berezia jarriko da punturik garrantzitsuenetan. Inguruetan aisialdi-
eremuak sortzea, herriguneak eta ibaiak landa-bideekin lotzeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Ibaiak helburu dituzten jardueretan paisaia integratzeko azterketak sustatzea, jarduera horiek 
hobekuntzarako nahiz ubideak eta bestelako azpiegiturak eta eraikuntzak egiteko direla ere. 

Mota:  Ur-politika 

J.4: Ekimenak bultzatzea, ingurumen-hezkuntzaren arloan nahiz historia ezagutarazteko eta 
herriguneetatik eta interesezko gune naturaletatik igarotzen diren ibai-eremuak sustatzeko. 

Mota:  Hezkuntza-politika 

 

2. HELBURUA 

Tokiko espeziak nagusi dituen baso-paisaia sortzea, eta horiek egonkortu eta hedatu daitezen 
sustatzea. 

 

Irizpideak 

- Dagokion eremu biogeografikoaren berezko landareak dituzten paisaia naturalak 
bermatzea. 

- Paisaia naturalak eraginkortasunez kudeatzea, aniztasun ekologikoa sustatzeko, horrek 
inguruko paisaia-kalitatea aberasten baitu. 
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Jarduerak 

J.1: Eremu hauek legalki babestea, lurralde-plangintzaren eta hirigintza-plangintzaren sektore-
politiken bidez nahiz ingurumen-politiken bidez. 

Mota: Natura mantentzeko politika eta lurralde- eta hirigintza-politika 

 

 

3. HELBURUA 

Ondare historikoa berreskuratzea, lehengoratzea eta balioa ematea, eskualdeko balio historikoa 
eta nortasuna sustatzeko asmoz. 

 

Irizpideak 

- Udaletako hirigintza-plangintzetan, ondare-elementu nagusiak babesteko katalogoak 
sortzea. 

- Egoera txarrean dagoen ondarea mantendu, lehengoratu eta horri balioa eman dakion 
sustatzea. 

- Paisaia tradizionala karakterizatzen duten elementu arkitektonikoen garrantzi soziala, 
historikoa, espirituala eta sinbolikoa ezagutarazteko ekimenak sustatzea, eta herritarrak 
horiek duten balioaz ohartaraztea. 

- Ondare historikoa babesteko eskumena duten edo horretan jarduten diren 
administrazioak edo erakundeak koordinatzea eta horien arteko sinergiak eratzea, 
aurreko irizpideak bete ahal izateko. 

 

Jarduerak 

J.1: Ondare historikoaren katalogoak egitea, elementu bakoitzaren balioa, egoera eta turismo-
potentziala adierazita. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Interes handieneko ondare-elementuak lehengoratzea, jatorrizko konfigurazioa errespetatuz. 

Mota:  Kultura-politika 
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7.5 PIBE Herriguneak 

7.5.1 Kadaguako Harana eta Sopuertako Harana  
 

1. HELBURUA 

Herrigune trinkoak nagusi dituen hazkunde-eredua ezartzea, inguruko paisaiak arriskuan jarri 
gabe. 

 

Irizpideak 

- Herriguneen eta inguruko nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak 
argiak izan daitezen sustatzea. 

- Oso narriatuta eta/edo eraldatuta dauden guneak aprobetxatzea ahalbidetzen duten 
kokalekuak lehenestea. Handitu daitezkeen edo abandonatuta dauden eraikuntzak 
birgaitzea eta berrerabiltzea. 

- Jada egonkortutako herriguneak modu trinkoan haz daitezen sustatzea, tarteko zirrikitu 
guztiak kokaleku berriekin bete beharrean. 

- Tokiko egitura fisikoa eta pertzepzio-ezaugarriak mantentzen ahalbidetuko duen 
kokalekua aukeratzea. Ikuseremu nabarmenetan ezar daitezen ekiditea, paisaiari kalte 
egingo badio. 

- Hainbat motatako espazio libre nahikoak gordetzea (hiriko parkeak, ortuak, ibai-
parkeak...), hiri-jarraipen trinkoak ekiditeko. 

 

Jarduerak 

J.1: Hirigintza-antolamenduko xedapenetan paisaiari buruzko gogoetak txertatzea, haranetako 
hondoak hirigintza-helburuetatik kanpo uzteko eta nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak 
mantentzeko. 

Mota: Lurralde- eta hirigintza-plangintza 

J.2: Kadaguako Haraneko herriguneen inguruko paisaien kalitatea hobetzea, Balmasedako, 
Zallako eta Gueñesko Haranaren hondoko larreak konektatuz eta Kadaguako ibai-loturarekin 
elkartuta dauden erabilera publikoko aisialdi-eremuak eta ibilbideak sortuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.3: Sopuerta inguruetako paisaia-kalitatea mantentzea, Mercadillo, Baluga eta Las Ribas auzoen 
arteko hiri-jarraipena ekiditeko. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

A.4:  Paisaian integratzeko jarduerak bultzatzea, espazio naturalekin kontaktuan dauden eta/edo 
pasabide ekologikotzat jarduten duten sektoreetan. 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 

 
Paisaiaren Katalogoa 
Catálogo del Paisaje 

 

 

@idom 204 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

 

7.5.2 Ambasaguas 
 

1. HELBURUA 

Herrigune trinkoak nagusi dituen hazkunde-eredua ezartzea, inguruko paisaiak arriskuan jarri 
gabe. 

 

Irizpideak 

- Herriguneen eta inguruko nekazaritza-espazioen edo espazio naturalen arteko mugak 
argiak izan daitezen sustatzea. 

- Oso narriatuta eta/edo eraldatuta dauden guneak aprobetxatzea ahalbidetzen duten 
kokalekuak lehenestea. Handitu daitezkeen edo abandonatuta dauden eraikuntzak 
birgaitzea eta berrerabiltzea. 

- Jada egonkortutako herriguneak modu trinkoan haz daitezen sustatzea, tarteko zirrikitu 
guztiak kokaleku berriekin bete beharrean. 

- Tokiko egitura fisikoa eta pertzepzio-ezaugarriak mantentzen ahalbidetuko duen 
kokalekua aukeratzea. Ikuseremu nabarmenetan ezar daitezen ekiditea, paisaiari kalte 
egingo badio. 

- Hainbat motatako espazio libre nahikoak gordetzea (hiriko parkeak, ortuak, ibai-
parkeak...), hiri-jarraipen trinkoak ekiditeko. 

 

Jarduerak 

J.1: Herrigunearen inguruko espazio libreak mantentzea, nekazaritza-erabilerak kontserbatuz eta 
horiek espazio libreekin konbinatuz. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

J.2: Erabiltzen ez diren eraikinak lehengora daitezen sustatzea. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 

A.3:  Paisaian integratzeko jarduerak bultzatzea, espazio naturalekin kontaktuan dauden 
sektoreetan. 

Mota:  Lurralde- eta hirigintza-politika 
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7.6 PIBE Giza jarduerak paisaian eragindako inpaktu a 

7.6.1 Galdamesko, La Cadenako, Sopuertako eta Zaram illoko 
harrobiak 

 

1. HELBURUA 

Lehentasunezko ikuseremuen barruan, erauzketa-jardueretan espezializatuta dauden guneak 
lehengoratzea eta hobetzea eta berriz diseinatzea, inguruan integra daitezen. 

 

Irizpideak 

- Hesi naturalak sortzea erauzketa-jardueretan espezializatutako eremuetan, gutxiago ikus 
daitezen. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Ahal bada, erauzketa-ustiapenei lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo 
lur gutxien mugitu behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko 
landareekin bat datorren lorategia osatzea. 

- Erauzketa-ustiapenen irabaziak instalazio horien inguruko paisaiak hobetzeko eta 
lehengoratzeko erabiltzea edo eskualderako udalei zerbitzuak eta ekipamendua emateko. 

- Itxitako edo abandonatutako erauzketa-ustiapenek eduki dezaketen balioa aztertzea, eta 
horiek lehengoratzeko zer egin daitekeen erabakitzea.  

 

Jarduerak 

J.1: Erauzketa-ustiapenak paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.2: Erauzketa-ustiapenek paisaia hobetzeko politikak har ditzaten sustatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.3: Erauzketa-ustiapenek jarduera uztean, horiek lehengoratzeko proiektuetan paisaia-xedapenak 
txertatzea. 

Mota:  Erauzketa-jardueretarako politika 

J.4: Udal-administrazioak emandako lizentziak zorrozki betetzea. 

Mota: Erauzketa-jardueretarako politika 
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7.6.2 Quadra-Lakabexko azpiestazio elektrikoa 
 

1. HELBURUA 

Azpiestazio elektrikoa lehengoratzea eta paisaia hobetzea, inguruan hobeto integra dadin. 

 

Irizpideak 

- Hesi naturalak sortzea azpiestazioaren mugetan, gutxiago ikus daitezen. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Ahal bada, azpiestazioari lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo lur 
gutxien mugitu behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko 
landareekin bat datorren lorategia osatzea. 

- Azpiestazioak udal-plangintzetan jasotako tipologiei egokitzeko aukera kontuan hartzea, 
paisaiari ahalik eta gutxien eragin diezaioten. 

 

Jarduerak 

J.1: Azpiestazioa paisaian integratzea, argindar-azpiegiturarekin bateragarri diren landare-hesiak 
eta -itxiturak erabiliz. 

Mota:  Energia-politika 

J.2: Paisaia hobetzeko politikak sustatzea. 

Mota:  Energia-politika 
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7.6.3 Zallako zabortegia 
 

1. HELBURUA 

Zabortegia lehengoratzea eta paisaia hobetzea, inguruan hobeto integra dadin. 

 

Irizpideak 

- Hesi naturalak sortzea zabortegiaren mugetan, gutxiago ikus dadin. 

- Hondatutako eremu guztiak birlandatzea, inguruko landaredi-eredua jarraituz. 

- Zabortegiari lotutako eraikinak gutxien ikusten diren eremuetan edo lur gutxien mugitu 
behar den lekuetan kokatzea, eta horien kanpoaldean inguruko landareekin bat datorren 
lorategia osatzea. 

 

Jarduerak 

J.1: Zabortegia paisaian integratzea, landarez osatutako hesiak eta itxiturak erabiliz. 

Mota:  Hondakin-politika 

J.2: Paisaia hobetzeko politikak sustatzea. 

Mota:  Hondakin-politika 

J.3: Udal-administrazioak emandako lizentziak zorrozki betetzea. 

Mota: Hondakin-politika 
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8 HELBURU TAULA SINTETIKOAK 

8.1 Lurralde Plangintzari dagokionez 
 

OSOKO POLITIKA Paisaia mantentzea 
Hiri-eremuaren 

paisaia hobetzea 

Landa-eremuko 

paisaia mantentzea, 

hobetzea eta 

lehengoratzea 

Harmonikoki 

egituratzea 

Paisaia 

lehengoratzea 
Balioa ematea Balioa areagotzea 

LURRALDE ETA  HIRIGINTZA 

PLANGINTZA 

Tokiko larreak eta 

basoak babestea 

Herriguneek modu 

trinkoan haztea 

 Herriguneetarako 

sarrerak hobetzea 

Ibilgu-tarte 

narriatuak 

Ondare historikoa  

 



Balmaseda - Zalla 

 

 

 
Catálogo de Paisaje 
Paisaiaren Katalogoa 

 

 

@idom 209 

8.2 Sektore Politikei dagokienez 
 

SEKTORE POLITIKA Paisaia mantentzea 
Hiri-eremuaren 

paisaia hobetzea 

Landa-eremuko 

paisaia mantentzea, 

hobetzea eta 

lehengoratzea 

Harmonikoki 

egituratzea 

Paisaia 

lehengoratzea 
Balioa ematea Balioa areagotzea 

NATURA MANTENTZEA   Larreak mantentzea  Baso-landaketak Tokiko basoak  

NEKAZARITZA Nekazaritza eta 
abeltzaintza 
mantentzea 

 

Larreak eta 

laborantzak 

mantentzea 

  

Jarduera 

tradizionalak, 

nortasun-balio gisa 

 

BASOAK 
Tokiko basoak 

babestea 
 

Espezie exotikoz 

osatutako basoak 

murriztea 

   

Tokiko basoez 

osatutako guneak 

sortzea 

INDUSTRIA  
Industrialdeak 

paisaiara egokitzea 
  

Industrialdeak 

paisaiara egokitzea 
 

Jarduerarik gabeko 

industrialdeei 

erabilera berria 

ematea 

LANDA GARAPENA        

ERAUZKETA JARDUERAK 

Balio handiko 

eremuetan 

debekatzea 

   
Lehengoratze-

planak idaztea 
 

Jarduerarik gabeko 

guneei erabilera 

berria ematea 

TURISMOA        

GARRAIOA 
Pasabide 

ekologikoak sortzea 
 

Bide inguruetan 

errotuluak kentzea 

Herriguneetarako 

sarrerak hobetzea 

Azpiegiturak 

ingurura egokitzea 

Paisaiarekin 

gozatzeko bideak 
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SEKTORE POLITIKA Paisaia mantentzea 
Hiri-eremuaren 

paisaia hobetzea 

Landa-eremuko 

paisaia mantentzea, 

hobetzea eta 

lehengoratzea 

Harmonikoki 

egituratzea 

Paisaia 

lehengoratzea 
Balioa ematea Balioa areagotzea 

sortzea 

SEKTORE POLITIKA Paisaia mantentzea 
Hiri-eremuaren 

paisaia hobetzea 

Landa-eremuko 

paisaia mantentzea, 

hobetzea eta 

lehengoratzea 

Harmonikoki 

egituratzea 

Paisaia 

lehengoratzea 
Balioa ematea Balioa areagotzea 

TELEKOMUNIKAZIOAK     Antenak kentzea   

ENERGIA Lineak lurperatzea    
Argindar-lineak 

berriz proiektatzea 
 

Erabiltzen ez diren 

lineak kentzea 

URAK Ibilguak babestea    

Narriatutako 

ibilguak 

lehengoratzea 

Ibilbideak sortzea  

HONDAKINAK        

KULTURA      
Ekitaldi kulturalak 

sustatzea 
 

HEZKUNTZA 

Paisaiaren aldeko 

kontzientziazioa 

sustatzea 

      

ONDAREA     

Ondare 

arkitektonikoa 

lehengoratzea 

Berreraikitako 

eraikinei erabilera 

berriak ematea 

(ekipamenduak) 

 



 

 

 
Catálogo de Paisaje 
Paisaiaren Katalogoa 

 

 

@idom 211 

9 DOKUMENTAZIO GRAFIKOA 
Etapa honen dokumentazio grafikoaren barruan, mapa hauek aurki ditzakegu: 

 

1. I. mapa. Paisaia Unitateak 

2. II. mapa. Helburu Orokorrak 

3. III. mapa. Paisaia Kalitatearen Helburuak 

4. IV. mapa. Paisaia Interes Bereziko Eremuak 

5. V. mapa. Paisaia Unitateen Helburu Zehatzak: 

− P.U. 1 Armañon – Alen 

− P.U. 2 Galdames – Sopuerta 

− P.U. 3 Ganekogorta 

− P.U. 4 Lanestosa 

− P.U. 5 Grumeran – Eretza mendiak 

− P.U. Ordunteko mendiak 

− P.U. 7 Turtzios-Artzentales-Otxaran 

− P.U. 8 Gordexolako Harana 

− P.U. 9 Kadaguako Harana 

− P.U. 10 Karrantzako Harana 


