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I. ERANSKINA: IRISMEN AGIRIA
KARTOGRAFIA ERANSKINA

1.

SARRERA

Azterlan honen helburua, Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
(HAPO)

Ingurumen

Azterketa

Estrategikoaren

aurrerakina

(IAE)

egitea

da,

ingurumenarengan izan ditzakeen eraginak aurreikusteko eta era berean, balizko
eragin negatiboak ekidin edota maila onargarri batera jaisteko beharrezkoak izango
diren badaezpadako neurri edo neurri zuzentzaileak ezartzeko. Ondorioz, IAE-aren
aurretiazko dokumentu gisa hartu beharko litzateke, Aurrerakinaren hasierako fase
honetan HAPOk ez dituelako lurraldea okupatuko duten proposamenak zehazten.

Hau horrela, orain arte proposatutako aukera guztien (etxebizitza, jarduera ekonomiko
eta azpiegiturak, ekipamenduak, gune libreak, etab.) analisi gisa hartu behar da, beti
ere ingurumen faktore desberdinetan izan dezaketen eragina kontuan izanik. Hau guzti
hau, Zestoako HAPOk azkenean aukeratzen dituen hirigintza-proposamenen artean
erabakiak hartzeko prozesuan lagungarria izateko xedez.

1.1.

Aurrekariak

Indarrean dauden ASen behin betiko onespena (baldintzatua), 1996ko maiatzaren
28koa da. GAO-ean 1996-09-30ean argitaratu ziren (onespen partziala eta planaren
etete partziala, Osinbeltz Harrobiko lurzoru urbanizaezin eremuari dagokiona). 2002ko
uztailaren 18an, Zestoako ASen testu bategina behin betiko onartu eta argitaratu zen,
Osinbeltz

Harrobiaren

eraginpeko

lurzoru

urbanizaezineko

eremuari

dagokiona.

Azkenik, 2006.urtean HAPOaren Aurrerakina egin zen. 2018. urtean, HAPO berri bat
idaztea erabaki zen eta honekin batera, Planaren ingurumen izapidea hastea.

Horrela, 2018an idatzitako HAPOren aurre-aurrerakin dokumentua oinarritzat hartuz
eta Ingurumen Ebaluaketari buruzko 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, eta Planen eta
Programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategiko egiteko prozedura
arautzen duen 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, kontuan hartuz, 2018ko azaroan
Hasierako Ingurumen Estrategiko idatzi eta 211/2012ko Dekretuaren V. Eranskinak
jasotako

inprimakia

bete

ziren.

Bi

dokumentuak

Gipuzkoako

Foru

Aldundiko

Ingurumena eta Obra Hidraulikoak Sailera igorri ziren. Behin dokumentazioa aztertuta
eta kontsulta fasearen erantzunak jasota, organismo honek Ingurumen Azterketa
Estrategikoaren Irismen Dokumentua igorri zuen 2019ko uztailean. Txosten honek
Irismen Dokumentuaren argibideak jasotzen ditu (I. Eranskina ikusi) eta Zestoak
HAPOren aurrerakinean agertzen diren edukiak eta proposamenak aztertzen ditu.
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1.2.

Azterketaren edukia eta metodologia

Aipatu bezala, dokumentu hau Zestoako HAPOren Aurretiazko Ingurumen Azterketa
Estrategiko (IAE) bati dagokio. Beraz, ingurune fisikoaren analisian, beste plan edo
programekin izan dezakeen eraginaren azterketan eta Aurrerakinaren hirigintza
txostenak proposatzen dituen aukeren analisian oinarritzen da. IAEn erabilitako
metodologia Ingurumen Ebaluaketa Estrategikoa arautzen duen otsailaren 27ko
3/1998 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrari egokituta dago
eta era berean, Ingurumen ebaluaketa arautzen duen abenduaren 9ko 21/2013 Legea,
ingurumen-ebaluazioari

buruzkoa

ere

kontuan

hartua

izan

da.

Azken

honen

20.artikuluak dio ―ingurumenean eragin ditzaken ondorio adierazgarriak identifikatu,
deskribatu eta ebaluatuko dira. Halaber, arrazoizko aukerak emango ditu, teknikaren
eta ingurumenaren aldetik bideragarriak direnak, plan edo programaren helburuak eta
aplikazio-eremu geografikoa kontuan hartuta”.
Azkenik idazten den ingurumen azterketa estrategikoak, aipatutako 21/2013 Legearen
IV Eranskinak jasotzen duen edukia, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko
211/2012 Dekretuaren II. Eranskinak jasotzen duen edukiarekin batera osatuko da

IAEk ondorengo atalak jasoko ditu:


HAPOren helburu nagusien laburpena.



Bestelako plan edo programekin izan dezakeen eragina.



Lurraldeko unitate homogeneoen ingurumen kalitatearen azterketa, diagnosia
eta ebaluaketa.



Planean garrantzia izan dezakeen edozein ingurumen arazoren identifikazioa.



Teknikoki bideragarriak diren aukeren azterketa eta hautatuko emaitzaren
justifikazioa.



HAPOk jasotako zehaztapenek ingurumenarengan izan ditzaketen eraginen
identifikazio eta balorazioa.



Emango balitz, Planak Natura 2000 sarean izan dezakeen eraginaren Natur
Ondarea

eta

Biodibertsitatearen

abenduaren

13ko

42/2007ko

Legeak

ezarritako araudiaren arabera egindako ebaluaketa egokia.


Babes neurri, neurri zuzentzaile eta orekatzaileen proposamena.



Planaren eraginen Ikuskapen Programa.



Laburpen Agiria.

IAEa dagokion dokumentazio grafikoarekin osatuko da.
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1.3.

Legedia

Ondoren, gai bakoitzeko legedi nabarmenena agertzen da.

Gaia

Eremu
Xedapena
geografikoa

LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMENA

Europarra

Kontseiluaren 2001/42/CE Zuzentaraua, ekainaren 27koa, zenbait
planek eta programak ingurumenean dituzten eraginak ebaluatzeari
buruzkoa
2011/92/EB Zuzentaraua, abenduaren 13koa, zenbait proiektu publikok
eta pribatuk ingurumenean dituzten ondorioak ebaluatzeari buruzkoa.
2014/52/UE Zuzentarauak aldatuta
Lurzoru eta Hiri-Birgaitze Legearen Testu Bategina onartzen duen
urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua

Estatukoa

876/2014 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, Itsasbazterren Araudi
Orokorra onartzen duena
21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluaketari buruzkoa.
9/2018 Legeak aldatua
2/2013 Legea, maiatzaren 29koa, itsasertzaren babesa eta erabilera
jasangarriari buruzkoa eta Kostako uztailaren 28ko 22/1988 Legea
aldatzen duena
43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendiei buruzkoa

Erkidegokoa

211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen duena
105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei
buruzkoa
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
2/2014 Legeak aldatuta

INGURUGIROA ETA NATURAREN BABESA

28/1997
Dekretua,
otsailaren
11koa,
EAEko
Lurraldearen
Antolamendurako Gidalerroak behin betiko onartzen dituena

Europarra

Estatukoa

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskadiko Lurralde Antolamenduari
buruzkoa
2009/147/CE Zuzentaraua, azaroaren 30ekoa, Baso Hegaztien
Kontserbazioari buruzkoa
2016/1141
Exekuzio Erregelamendua
(EE),
uztailaren 13koa,
Batasunarentzat kezkagarriak diren espezie exotiko inbaditzaileen
zerrenda egiten da, 1143/2014 Erregelamendua betez. 2019/1262
Erregelamenduak aldatua
1143/2014 Erregelamendu zenbakia, urriaren 22koa, espezie exotiko
inbaditzaileen sarreraren prebentzio eta kudeaketa eta zabaltzeari
buruzkoa.
96/61/CE Zuzentaraua, irailaren 24koa, kutsaduraren prebentzio eta
osoko kontrolari dagokiona. 2003/35/CE Zuzentarauak aldatua
92/43/EEE Zuzentaraua, 1992 maiatzaren 21ekoa, natura-habitatek eta
fauna eta flora basatiak kontserbatzeari buruzkoa (Natura 2000)
5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol
integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta hondakinei eta
lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea aldatzen
dituena
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Gaia

Eremu
Xedapena
geografikoa
45/2007 Legea, abenduaren 13koa, nekazal ingurunearen garapen
jasangarriari buruzkoa Legearen osagarria. Hainbat Legek aldatua
42/2007
Legea,
abenduaren
13koa,
Natura
Biodibertsitateari buruzkoa. Hainbat Legek aldatua

Ondarea

eta

1/2016
Legegintzako
Errege
Dekretua,
abenduaren
16koa,
kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuaren Legearen testu
bategina onartzen duena

INGURUGIROA ETA NATURAREN BABESA

Estatukoa

1997/1995 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, habitat natural eta
basoko fauna eta floraren kontserbazioaren bidez biodibertsitatea
bermatzeko lagunduko duten neurriak ezartzen dituena. 1193/1998 ED,
1421/2006 RD eta 42/2007 Legeen bidez aldatua
139/2011 Errege Dekretua, otsailaren 4koa, Babes Araubide Bereziaren
pean dauden Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda eta Arriskuan
dauden Espezieen Espainiako Katalogoa garatzeko dena
630/2013 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, espezie exotiko
inbaditzaileen Espainiako katalogoa arautzekoa. 2016/2019 EDk
aldatutakoa
42/1996 Dekretua, otsailaren 27koa, EAEko Babestutako Naturguneen
Sarearen Erroldaren antolaketa eta jardunbideari buruzkoa
1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen
duena
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko
lege orokorra. Zenbait Legek aldatua
262/1983 Dekretua, abenduaren
mehatxatuen babesari buruzkoa

Erkidegokoa

5ekoa,

basafloraren

espezie

167/1996 Dekretua, Fauna Basa eta Itsastarra eta Landaredian
Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda arautzeko dena.
Zenbait Aginduk aldatuta
254/1998 Dekretua, irailaren 29koa, Pagoeta aldea parke natural
deklaratzen duena
253/1998 Dekretua, irailaren 29koa, Pagoeta aldeko natur baliabideen
antolamendurako planari behin-betiko onarpena ematen diona.
215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko
hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak
izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzeko dena.
34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta
dauden kontserbazio bereziko eremuetarako (KBE) eta hegaztien babes
bereziko eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzen dituena.
217/2012
Dekretua,
urriaren
16koa,
Izarraitz
(ES2120003)
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu, eta hura kontserbatzeko
neurriak ezartzekoa.
Foru
Araua,
2004ko
maiatzen
12koa,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikorako, Bisoi europarraren (Mustela lutreola) Kudeaketa Plana
onartzen denekoa.

Gipuzkoakoa

7/2006 Foru Araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako Mendiena
9/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, Biodibertsitatearen Kontseilua
sortzekoa
4/1990 Foru Dekretua, urtarrilaren 16koa, Gipuzkoa
Historikoko zenbait flora-espezieren babesa finkatzen duena
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HONDAKINAK ETA LURZORU KUTSATUAK

Gaia

Eremu
Xedapena
geografikoa
Europarra
2008/98/EE Zuzentaraua, azaroaren 19koa, hondakinei buruzkoa
22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzkoa. Zenbait Aginduk aldatua
9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak zerrendatu eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta
estandarrak ezartzen dituena
Estatukoa
1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak
hondakindegian utzita ezabatzea arautzen duena. Zenbait ED eta
Aginduk aldatua

Erkidegokoa

URA

Europarra

Estatukoa

Erkidegokoa

105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraistehondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duena
4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta
kutsatutakoa garbitzekoa
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. 112/2012
Dekretuak, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta
kudeaketa arautzeko dena, aldatuta
Ur-politiken arloan ingurumenaren kalitateari buruzko arauak ezartzeari
buruzko 2008/105/EE Zuzentaraua, 2008ko abenduaren 16koa.
2013/39/UE Zuzentarauak aldatuta
Uholde arriskuen ebaluazio eta kudeaketari 2007ko urriaren 23ko
2007/60/EE Zuzentaraua
2006/118/CE Zuzentaraua, 2006ko abenduaren 12koa, poluzioaren eta
narriaduraren aurrean lur azpiko uren babesari buruzkoa. II
Eranskinaren aldaketa 2014/80/EE Zuzentarauaren bidez
2000/60/CE Zuzentaraua, urriaren 23koa, uren politikaren alorrean
Europako Erkidegorako jarduketa esparru bat ezartzen duena. Zenbait
Zuzentarauk aldatutakoa
20/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Kantauri Mendebaldeko
Demarkazio Hidrografikoaren eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko
Demarkazio Hidrografikoaren Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak
onartzen dituena
1/2016 Errege Dekretua, Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivirreko,
Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko eta Espainiako zatiko Kantauri
Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta Ebroko
Demarkazio Hidrografikoen Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen
duena
907/2007 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, Plangintza Hidrologikoari
buruzko Erregelamendua onartzen duena
Plan Hidrologiko Nazionalari buruzko, uztailaren 5eko 10/2001 Legea.
11/2005 Legeak Aldatua
2001eko uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, Uren
Legearen testu bateratua onartzen duena. 16/2002 Legeak eta 4/2007
Errege Dekretu-Legeak aldatutakoa
Martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretua, 11/1995 Errege Lege
Dekretua garatzen duena. 2116/1998 EDak eta 1290/2012 EDak
aldatutakoa
Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplika dakizkiokeen arauak
ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Legegintzako Errege
Dekretua
Apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretua, Jabari Publiko Hidraulikoko
Erregelamendua onestekoa. Hainbat dekretuk aldatutakoa.
1/2006 Legea, ekainaren 23koa, EAEko urarena
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NEKAZARITZA ETA
ABELTZAINTZA

KULTURA ONDAREA

AIREA

ZARATA

Gaia

BESTELAKOAK

PAISAIA

Eremu
Xedapena
geografikoa
2015eko maiatzaren 19ko 2015/996 Batzordearen (EB) Zuzentaraua,
Europarra
inguruneko zarataren ebaluaziorako metodo komunak ezartzen dituena
ekainaren 25eko 2002/49/EE Zuzentaraua betez.
Eraikuntzaren Kode Teknikoaren «DB-HR Zarataren aurreko babesa»
oinarrizko dokumentua onartzen duen urriaren 19ko 1371/2007 Errege
dekretua. 1675/2008 ED-ak aldatua
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, zonifikazio akustiko,
kalitate helburu eta igorpen akustikoei dagokien arloan, azaroaren 17ko
Estatukoa
Zarataren 37/2003 Legea garatzen duena. 1038/2012 EDk aldatuta
1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaratari buruzko
37/2003 Legea garatzen duena, ingurumenaren zarataren ebaluazioari
eta kudeaketari dagokienez. 1367/2007 EDak aldatutakoa
Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hotsErkidegokoa
kutsadurari buruzkoa
2008/50/CE Zuzentaraua, maiatzaren 21ekoa, Europan airearen
Europarra
kalitatea eta atmosferaren garbiketa arautzen duena. 2015/1480
Zuzentarauak aldatuta
34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren
babesari buruzkoa. Zenbait dekretuk aldatuta
Estatukoa
102/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, airearen kalitatearen
hobekuntzari buruzkoa. Zenbait dekretuk aldatuta
Ekainaren 25eko 16/1985 Legea, Espainiako Ondare Historikoari
Estatukoa
buruzkoa
317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia
birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa
466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, ―Bizigune‖ Etxebizitza Hutsen
Erkidegokoa
Programa arautzen duena
7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa.
6/2019 Legeak aldatua
8/1996 Foru Araua, uztailaren 9koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Gipuzkoakoa
Ondarearena. 2/2007 FA aldatuta
515/2009 Dekretua, irailaren 22koa, abeltzaintzako ustiategietako arau
teknikoak, higieniko sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena
17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza
Politikakoa. Zenbait legek aldatuta
Erkidegokoa 165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Ingurugiroa Babesteko Legean
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren
zerrenda finkatzen duena. 515/2099 Dekretuak aldatutakoa
390/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Nekazaritza-lanetan Egoki
Jarduteko Kodeari buruzkoa. 112/2011 Dekretuak aldatuta
Europarra
Paisaiaren Europako Hitzarmena, Florentzia, 2000ko urriaren 20koa
90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, lurralde antolamenduan paisaia
Erkidegokoa
babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa
2003/4/CE Zuzentaraua, 2003ko urtarrilaren 28koa, jendea
Europarra
ingurumenari buruzko informazioan sartzeari buruzkoa
37/2015 Legea, irailaren 29koa, errepideena. Zenbait EDk aldatuta
997/2002 Dekretua, irailaren 27koa, lurrikaren aurkako eraikuntzarako
araudia onartzen denekoa: atal orokorra eta eraikuntzakoa (NCSR-02)
Estatukoa
2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Jasangarriarena. Zenbait
Dekretuk aldatua
Ingurumen erantzukizuneko urriaren 23ko 26/2007 Legea. 11/2014
Legeak aldatutakoa
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BESTELAKOAK

Gaia

Eremu
Xedapena
geografikoa
27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumen gaietan informazioa
eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak
arautzen dituena. 1/2008 EDL-ak aldatua
Estatukoa
38/2015 Legea, irailaren 29koa, trenbide sektorearena. 6/2018 Legeak
eta 23/2018 EDL-ak aldatua.
68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasunbaldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 42/2005 Dekretuak
aldatuta
Erkidegokoa 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa
79/1996 Dekretua, apirilaren 16koa, Euskal. Autonomia Erkidegoan
mendi-ibiliak antolatu eta normalizatzeko dena
4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, EAEko Jasangarritasun Energetikoari
buruzkoa
1/2006 Foru Dekretua Araudia, ekainaren 6koa, Gipuzkoako Errepide
eta bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duena
Gipuzkoakoa
1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Bizikleta Bideei buruzkoa
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2.

EGUNGO

ARAUDIA

ANTOLAMENDURAKO

ETA

ZESTOAKO

PLAN

HIRI

OROKORRAREN

JUSTIFIKAZIOA
Zestoan indarrean dauden AS-ak 90.hamarkadakoak dira. Hauen Behin behineko
onespena (baldintzatua), 1996ko maiatzen 28an egin zen (G.A.O. 188 zenb., 1996ko
irailaren 30ekoa). Hala ere, honen araudia 1996ko irailaren 30ean argitaratua izan
zen, indarrean sartuz. ASek ez zuten ingurumen ebaluaketarik izan.
AS-ak indarrean egon diren denbora tartean 16 Aldaketa Puntual izapidetu dira.

2.1.

Hiri-Antolamendurako Plan Orokor berriaren justifikazioa

Indarrean dauden AS-ak idatzi zirenetik (G.A.O. 188zenb., 1996ko irailaren 30ekoa),
bi hamarkada baino gehiago pasatu dira, testuinguru eta egoera ekonomiko, politiko,
soziala, etab., aldatu direlarik. Horrenbestez, udalerriaren helburuak eguneratu behar
dira eta parametro oso desberdinetan egiaztatu behar dira. Honez gain, HAPO
berriaren baldintzetako bat, hirigintzarako planeamendu erreminta gisa, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Ekainaren 30eko 2/2006 Legeari egokitzea da.
Gainera, bere berrikuspenari ekiteko beharrean eragina du baita ere bere indarrean
sartzetik hona bere zehaztapenak egokitzera behartzen duen hainbat goi-mailako arau
garrantzitsu onartu direla.
Argudio hauek guzti hauek Zestoako HAPO garatzea justifikatzen dute, egungo egoera
hobetzeko

eta

etorkizun

iraunkorraren

ikuspegia

proiektatuko

duen

hirigintza

antolamendurako sistema bat onartzeko asmoz, beti ere, udalerriaren ezaugarriekin
bat datorrena.
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3.

HELBURU

ESTRATEGIKOEN

DESKRIBAPENA

ETA

ZESTOAKO HAPO-AREN ANTOLAMENDU PROPOSAMENAK
3.1.

Jarduera eremua

Zestoako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO) jarduera eremua Zestoa
udalerria bera izango da, 43,74 km2-ko azalera daukana.

Zestoa Gipuzkoa iparraldean kokatzen da, Urola Kosta eskualdean. Bere mugak
honakoak dira: iparraldean Zumaia, mendebaldean Deba, hegoaldean Azpeitia eta
Errezil eta ekialdean Aia eta Aizarnazabal.

3.2.

Irizpideak eta Planaren helburuak

3.2.1. Helburu nagusiak
-

Udal-arazoei, oro har, erantzutea: ingurune naturala, etxebizitza, jarduera
ekonomikoak,

komunikabide-sistema,

espazio-libreak

eta

ekipamenduak,

ordezko mugikortasuna, azpi-egiturak eta beste hainbat.
-

Zestoan, bai bizitegi gaietan (biztanleriaren sektore guztiek etxebizitzara
heltzea

ahalbidetzeko),

bai

jarduera

ekonomikoko

gaietan

(lan-sorrera

ahalbidetzeko, eremu zaharkituak berroneratzeko, eta abar), udalerriaren
hazkunde-dinamikarako egokia den plangintza-tresna bat ezartzea.
-

Udalerria

osatzen

duten

elementu-egituratzaileak

(bide-sistema,

ekipamenduak, espazio-libreak, aparkalekuak, eta abar) osatzea eta hobetzea.
-

Eredua oro har berrikusi, baina, hiri-atal bakoitza era berezian kontutan hartu
behar da.

-

Udalerriaz gaindiko testuinguruari eta, zehazki, hiri-sistemari dagokionez:
Zestoako papera, eskualde-, Eremu Funtzional- eta Lurralde Historiko-mailan,
sustatzen dituzten proposamenak zehaztu behar dira. Gai zehatz batzuetan,
gainera, beste udal mugakideekin elkarlanean.

-

Hiri-kalitateari lehentasuna ematea, bai forman, bai funtzioan. Lehenengoari
dagokionez,

honakoak

arreta

bereziz

tratatuz:

lurraren

erabileraren

arrazionalizazioa, kontaminazio akustikoa murrizten duten baldintzak, energiaeta ur-baliabideen luperketa, eta abar. Bigarrenari dagokionez, erabilera
bateragarriei bidea emanez (etxebizitzak/jarduera ekonomikoak/zuzkidurak).
-

Ingurumen-balio nabarmenenak babestea.
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-

Hiri-espazioaren ekoizpen-prozesua Udal-kontrolpean mantentzea.

-

Hiri-hazkundeak eratutako gainbalioen zati bat herritarrei itzultzeko prozesua
jarraitzea.

-

HAPO gaur egungo lege-esparrura egokitzea.

-

HAPO udalerriaz gaindiko plangintzara egokitzea.

-

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean garapen jasangarriari,
Herritarren parte-hartzeari, babeseko etxebizitzen estandarrei, ekipamenduei
eta beste hainbat gaiei buruz adierazitako irizpideak hartzea.

3.2.2. Ingurune Naturalari buruzko helburu eta irizpideak
HELBURUAK
- Ingurune naturala lurraldearen elementu-egituratzailetzat hartzea.
-

Interes-natural handieneko eremuak babestea.

-

Udalerrian mantentzen diren nekazaritzako eta abeltzaintzako ahalmeneko
eremuak babestea.

-

Ingurumenaren

aldetik

degradatuak

dauden

eremuen

berreskurapena

sustatzea.
-

Antzina meatzaritzarekin zerikusia zuten eremuen berreskurapena sustatzea;
baita erabilera berrien esleipena.

-

Gune natural zehatz batzuen titulartasun publikoa sustatzea.

-

Egoki egituratutako lurralde-multzo bat osatzea, natura- eta hiri-inguruneen
arteko oreka

errespetatzen duena. Hiri-mugaketan arreta jartzea.

IRIZPIDEAK
- Arauditik funtsezko elementuak indartu. Adibidez, Natura 2000 sarearen barne
dauden espazioak; nekazaritza-balio handiko lurzoruak; intereseko fauna eta
landaredia; ibai-ibilguak eta ertzak; natura-intereseko

beste espazioak;

lurrazpiko urak; korridore ekologikoak; eta abar.
-

Lurralde Plan Sektorialak Lurzoru Urbanizaezinentzako zehaztutako kategoriak
hartu.

-

Espazio zehatz batzuk hobetzeko edo berreskuratzeko ekintzak ezarri.

-

Lurzoru-kontsumoa arrazionalizatu: lurzoru naturalak urbanizatzetik babestu,
eta beharrezkoak ez diren lurzoruak sailkapenaz kanpo uztea mahai gaineratu.

-

Hiri-garapena

mugatu:

antropizatu

gabeko

lurzoru

naturaletan

gertatu

beharreko arrastoak txikiagotu.
-

Era berean, lehenengo hiri-eraldaketa bat jasan duten lurzoruetan arrazoi
horrengatik

soilik

hiri-garapen

berriak

ez

planteatu;

beharrezkoa

edo

nahitaezkoa izan ezik.
-

Espazio naturala eta hiri-espazio libreak lotu, ahal den heinean elkarrekin
lotutako korridoreak osatuz.
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-

Ekipamendu, Espazio libre eta bide-komunikazio berriak ezartzeko espazio
naturalen okupazioa berriz hausnartu.

-

Orografia errespetatu, lur-erauzketa handiak eta egungo topografia aldatzea
saihestuz.

-

Hiri-periferiako

balio-estetiko

urriko trantsizioko landa-espazioaren irudia

zuzendu. Hiri-bilbeko baratzen ustiapenak eta eremu periferikoek sortzen
duten irudia zuzendu: lursailen itxiturak, abeletxeak, garajeak, estalguneak
eta

bolumetriaren

eta/edo

materialen

aldetik

inongo

kontrol

gabeko

elementuak
-

Osinbeltz harrobi zaharra berreskuratu, Ertxiña mendiko paisaia naturalaren
zati izateko.

3.2.3. Ingurumen gaiei buruzko helburu eta irizpideak
-

Ingurumen-kalteak saihesteari lehentasuna ematea, horiek zuzendu eta
egokitu aurretik.

-

Energia-jasangarritasunetik eratorritako betekizunak barneratzea.

-

Nekazaritza- eta natura-baliabideen kalitatea eta hauskortasuna kontuan
hartzen dituen lurzoru-erabileren esleipen bat ezartzea, baita honakoak ere:
ingurumen-kalitatea, klima-aldaketa eta guneen aurreikusitako erabileren
araberako harrera-gaitasuna.

-

Sailkatutako lurzoruak agortzea lurzoru berriak okupatu baino lehen.

-

Lurzoru

urbanizagarri

berrien

sailkatzea

ondo

justifikatzea

beren

nahikotasunaren eta egokitasunaren arabera, benetako beharrak asetzeko
beharrezkoa den lurzorua soilik sailkatuz. Lurzoruaren antropizazioa eta
hazkunde demografikoa banantzea.
-

Ahalezko hiri-garapen eta azpiegiturak kokatzea eta antolatzea honakoak
bermatzen direlarik:

-

-

Natura-baliabide baliotsuen gaineko eragina minimizatzea.

-

Ur-hornidurako eta saneamenduko sareak heltzea.

-

Energia-eraginkortasun pasiboko baldintza egokiak.

Lehentasuna ematea dentsitate ertaina/handia eta erabilera-nahasketa ona eta
konplexua duten hirigune trinko eta askotarikoei.

-

Bigarren

etxebizitzako

eskaintza

eta,

orokorrean,

lurzoru-kontsumoan

oinarritutako ereduak sortzea minimizatzea. ―Etxebizitza hutsen‖ okupazioa
sustatzea.
-

Egungo hiri-ehunen erabilera hobetzea eta birmoldaketa, baita espazio
marjinalak berreskuratzea ere.

-

Hiri-banaketa saihestea.
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-

Mugikortasun jasangarria eta zentzuzkoa sustatzea.

-

Iturri

berriztagarrietan

oinarritutako

energia-hornidurarako

instalazio

deszentralizatuak ezartzea erraztea.
-

Berotegi-efektuko isuriak murriztea.

-

Biodibertsitateko elementu berezien gaineko eragina saihestea eta naturaondareren egoera orokorra eta ingurumen-zerbitzuak emateko bere gaitasuna
mantentzea edo hobetzea.

-

Lurzoru urbanizaezina egoki antolatzea, landa-ingurunea gordetzeko.

-

Paisaia-faktorea plangintzan barneratzea.

-

Eragin negatiboa murriztea honakoen arteko erkaketan: baliabideak (ura,
energia eta materialak), hondakinak eta sortutako kutsagarriak.

-

Ingurune eta baliabide hidrikoak babestea, gordetzea eta leheneratzea.

3.2.4. Ingurumen gaiei buruzko beste helburu eta irizpideak
Hona hemen, HAPOk ingurumen-ikuspegitik interesezkoak diren ezarritako beste
helburu batzuk:
-

Hiri-bilbearen barnealdea osatzea, betegabeko hiri-hutsuneen edo hiri-berritze
beharren arabera.

-

Ingurune naturalekin edo lotura gabeko hiri-bilbeekin harremanetan dauden
hiri-bilbe periferikoei azkena ematea.

-

Dentsitate baxuko ehunetan edo segida gabeko hazkundeetan dispertsioa
saihestea.

-

Urola ibaiaren inguruan azpiegitura berde bat sortzea, ibai-ibilguarekin
harremana indartzeko asmoz.

-

Egungo ekipamenduak finkatzea eta handitzeak aurreikustea.

-

Ekipamendu zuzkidura eraginkorrago bat lortzea (erabilerari eta mantentzelanei dagokionez).

-

Eraikin

berriak

garatu

baino

lehen,

egungo

ekipamenduen

birgaitzeari

lehentasuna ematea.
-

Natura-ingurunea bide berriengandik babestea.

-

Zestoako guneen artean ordezko mugikortasun sare baten diseinua lortzea:
oinezkoentzat eta bizikletazkoentzat

Aukeratutako ereduak, hazkundea, iraunkorra izan behar dela du oinarritzat, hau da,
udalerriaren

hazkundea

ez

litzateke

baliabideak

agortzen

dituen

ereduekin

baldintzatuta egon beharko eta funtsean, lurzoru urbanizaezinarekin.
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Hortaz,

hirigune

nagusiarentzako

irizpidea,

eraikitze

eta

partzelazio

sendoa

mantentzea da. Hau lortzeko, hiri bilbeko garapenari lehentasuna emango zaio,
espazioak betez edo agortuz, eta lurzoru berrien kolonizazio ahalik eta txikiena eginez.
Lurzoru

urbanizaezinean

Nekazaritza

eta Basoak

Antolatzeko

LPSak

ezarritako

kategorizazioa hartu da kontuan.

3.3.

Proposatutako Antolamendu-eredua

HAPOren Aurrerakin txostenaren arabera, Zestoako Hiri Antolamenduko Plan Orokor
berria garatzeko, behin behineko antolamendu ereduaren proposamena, Irizpideei eta
Helburuei buruzko dokumentuak zehaztuko du.
Nolanahi ere, ikuspegi teknikotik, oinarrizko proposamen koherente bat egitea hautatu
da, ―Ereduan jasotako alternatibak‖ deritzona, zeina neurri handi batean, Udalaren
eta herritarren nahiei erantzuten diela kontsideratzen den.
Hiriko proposamenen alternatibatzat jotzen diren eremu desberdinak dira, eta, eremu
bakoitzeko garapen edo erabilera-aukerak ondo ezagutzeko aukera ematen dute.
Eremu hauetako zenbaitentzat irtenbide alternatiboak planteatzen dira eta baita
aukera berri batuak ―Alternatibak ereduari‖, hain zuzen ere.
Ordea, Antolamendu Eredu hau Aurrerakin fasean eta honen jendaurreko epean jaso
ahalko diren iradokizun eta aukerekin osatuko da. Beraz, azken antolamendu eredu
hau izango da ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozesua izango duena.
Hurrengo ataletan eta erantsitako irudietan, eremu bakoitzerako proposatutako
erabileren araberako aukera desberdinak islatzen dira.
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Ereduan jasotako alternatibak, Arroa Behea (ezk.) eta Bedua (esk.)

Ereduan jasotako alternatibak Zestoan
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Ereduan jasotako alternatibak Lasaon (ezk.) eta Aizarnan (esk.)

3.3.1. Ingurune Natural eta Paisaiako proposamena
-

ZE-IN A – Osinbeltzeko harrobia leheneratzea proposatzen da. Ondare
industriala eta Ertxiña mendiko meategi-ondarea nabarmentzeko ibilbideren
bat egin ahal izango da, edo aisialdiarekin, kulturarekin edo ingurune
naturalarekin zerikusia duen beste erabilera bateragarriren bat ezarri ahalko
da.

3.3.2. Komunikabide eta Mugikortasun proposamenak
-

ZE-KM

A

-

Zestoako

gune

desberdinen

hegoaldeko

lotura

osatzeko

proposatutako errepidea, Zubimusu eta Estazioko industrialdea lotuz.
-

AB-KM B - Plan Partzialean aurreikusitako bidearen diseinua zuzentzea
proposatzen da, auzoko sarbide nagusiak hobetzeko asmoz.

-

OR-KM D – LAGetan eta Gipuzkoako bizikleta bideen LPPean adierazitako
bidegorria. Udalerria zeharkatzen du, eta Zumaia eta Azpeitiarekin lotzen du.

-

AG-KM E - Oinezko eta bizikletentzako bidea, Arroa Goia autobus-geltokiarekin
eta bide berdearekin lotzeko.

-

ZE-KM F – GI-631 errepidearen bi alboetako guneen arteko jarraitasuna
hobetzeko asmoz proposatutako bidea.
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KOMUNIKABIDE ETA MUGIKORTASUN EREMUAK
EREMUA
LUZEERA (m)
ZE-KM A

GUNEA

248

Idiazpi, Zestoa

AB-KM B

194

Arroa Behea

OR-KM D

14.021

-

AG-KM E

1.203

Arroa Goia

ZE-KM F

2.031

Zestoa

Ereduan jasotako alternatibez gain, alternatibak ereduari deritzen 2 proposatzen
dira:
-

AB-KM G – Arroa Behean, Plan Partzialean aurreikusitako bidearen diseinua
zuzentzea proposatzen da, 290 m-rekin.

-

AI-KM H - GI-3730 errepideko bidea besteratzeko saihesbidea Aizarnan, 343
m-rekin.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua. 2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

22

3.3.3. Espazio Publiko eta berdeguneen proposamenak
-

ZE-EL A – Bide berdea trenbide zaharra aprobetxatuz, ordezko mugikortasuna,
herriguneen arteko lotura eta inguru naturalekiko harremana sustatzeko
asmoz. Baita ibilbide berriak sortu ere, intereseko puntuetarantz (Estazioko
aparkalekutik Ekainerantz edo Bainuetxerantz).

-

AG-EL B - Arroa Goian, frontoiaren aldamenean, proposatutako espazio librea,
egungo espazio librearen handitze gisa eta irisgarritasuna hobetuz..

-

AB-EL D - Espazio librea industrialdeko eskaintza osatzeko aurreikusitako
erabilera tertziarioko eremuaren barruan

-

IR-EL E - Iraetan, kirol ekipamenduaren eta ibaiaren artean, proposatutako
espazio librea

ESPAZIO PUBLIKO ETA BERDEGUNEEN EREMUAK
EREMUA
SAILKAPENA
AZALERA (m2)
-

AG-EL B

Hiri-lurzoru finkatugabea

1.612

Arroa Goia

AB-EL D

Lurzoru urbanizagarria

19.869

Guardizarra, Arroako
industrialdea

IR-EL E

Hiri-lurzoru finkatugabea

8.895

Iraeta

GUZTIRA

50.831

GUNEA

ZE-EL A

-

81.208
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Beste eremu alternatibo bat dago Arroa Goian, apaizaren etxeko lorategiari
dagokion espazio librea, 181 m2-ko azalera duena.

3.3.4. Etxebizitza proposamenak
Ondorengo eremu hauek proposatzen dira:
-

ZE-BI

A

–

Lizarraitz

baserria

finkatzea

eta

babestea,

Zestoa

ipar-

mendebaldean eta gasolindegia eta ondoko eraikinen ordezkatzea etxebizitzen
bitartez.
-

ZE-BI B – Zestoa mendebaldean dagoen eremuaren birantolaketa, etxebizitza
berrien eraikuntzaz. ASetan aurreikusitako eremua murriztu egin da, egun
dauden eraikuntzak finkatuz eta eremutik ateraz .

-

ZE-BI D – Zestoa mendebaldeko bizitegi eremua hiri-bilbeari azkena emateko

-

AG-BI E - Arroa Goia iparraldean planteatutako bizitegi-eremua, herrigunearen beharrei erantzuna emateko.

-

AI-BI F - Aizarna hegoaldean planteatutako bizitegi eremua, hiri bilbeari
azkena emateko eta herri-gunearen beharrei erantzuteko.
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-

AI-BI G – Aizarna hego-mendebaldean, Indarreko Asetan proposatutako
bizitegi-eremua da. familia bakarreko edo biko etxebizitzak egingo lirateke.

-

AB-BI

H

zaharraren

-

Arroa

Behea

lurzoruak

iparraldean

berreskuratu

kokatuta,

nahi

ziren,

Rezola

zementu-fabrika

bizitegi-garapen

berriak

ezartzeko. 353 etxebizitza aurreikusten dira, 70 babes publikokoak
-

IR-BI I - Iraetan, familia bakarreko edo biko etxeak egingo lirateke.

Zestoan, Urola Kostako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak (LPP).,
gutxienez babes ofizialeko 300 etxebizitza aurreikusten zituen. 2019ko ekaineko
datuen arabera, babeseko etxebizitza-eskaera 102-koa izan zen.
ETXEBIZITZA EREMUAK
EREMUA
SAILKAPENA
ZE-BI A
ZE-BI B
Hiri-lurzoru
finkatugabea
ZE-BI D
AG-BI E
AI-BI F
Hiri-lurzoru
finkatua
AI-BI G
AB-BI H
Hiri-lurzoru
finkatugabea
IR-BI I
GUZTIRA

AZALERA (m2)
13.515
10.609
3.939
3.699
2.049
6.079
40.531
5.017
77.313

ETXEBIZITZA KOP
35
40
15
6
8
8
353
18
483

GUNEA
Zestoa
Zestoa
Zestoa
Arroa Goia
Aizarna
Aizarna
Arroa Behea
Iraeta (Bekoetxea)

ZE-BI A, AI-BI G eta IR-BI I eremuak indarreko AS-etan aurreikusita zeuden.

3.3.5. Jarduera Ekonomikoko proposamenak
Antolamendu Ereduak indarreko antolamenduan kalifikatutako eremuak mantentzen
ditu. Honen eraginez, ez dira garapen berriak aurreikusten, baina bai erabilerari
dagokien irizpide edo aukera desberdinak:
-

AB-JE A - Arroa Behea hego-ekialdean, Arroako industrialdeko eskaintza
osatzeko aurreikusitako erabilera tertziarioko eremua.

-

ZE-JE B, ZE-JE D eta ZE-JE E – Zestoa iparraldean kokatuta daude, Urola
ibaiaren ondoan. ehun monofuntzionalak ezabatzeko eta erabilera-nahasketa
sustatzeko aukeratzat jotzen da.

-

ZE-JE F –
eremu

Erabilera mistoa proposatzen da Zestoa hegoaldean kokatutako

honetan,

jarduera

ekonomikoak

(gaur

egungo

hotel-erabilera,

merkataritza, bulegoak edota beste batzuk) bizitegi-erabilerarekin bateragarri
bihurtuz,

eremu

malguagoak

izan

daitezen,

erabilera

desberdinak

eta

trinkotasuna bultza dezaten hirigunetik kanpo.
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JARDUERA EKONOMIKOKO EREMUAK
IZENA
SAILKAPENA
AZALERA (m2)

ERABILERA

GUNEA

AB-JE A

Tertziarioa

Guardizarra

Mistoa

Estazioko
industrialdea, Zestoa
Estazioko
industrialdea, Zestoa
Estazioko
industrialdea, Zestoa
Arocena, Zestoa

Lurzoru urbanizagarria

ZE-JE B

32.241
11.884

Hiri-lurzoru finkatua

ZE-JE D

Hiri-lurzoru finkatua

11.200

ZE-JE E

Hiri-lurzoru finkatua

28.366

ZE-JE F

Hiri-lurzoru finkatugabea

9.670

GUZTIRA

61.112

Zestoan kokatuta dauden 4 eremuentzat ereduaren alternatibak deritzenak
daude, erabilera mistoa dutenak. Hauetan, erabilera tertziarioa izan dadin proposatzen
da, jarduera ekonomiko mota aldatzeko helburuz, industria hirigunetik ateratzeko eta
kudeaketa errazteko.

3.3.6. Ekipamendu eta Azpiegituren proposamenak
-

AB-EK A - Kirol-ekipamenduko eremua, Arroa Beheko garapenari erantzuteko.

-

IR-EK B, IR-EK D eta IR-EK E - Iraeta iparraldean kokatuak, Urola Kostako
Eremu Funtzionalaren LPPak eskualde-mailako

kirol-ekipamenduko gune bat

aurreikusten zuen.
-

IR-EK

F

-

Iraetako

herri-baratzeen

aldamenean

hondakin

organikoak

tratatzeko ekipamendua.
-

ZE-EK G - Zestoa ekialdean dagoen haur eskola, antolamenduz kanpo dago,
bertan aparkaleku bat aurreikusi baitzen. Gaur egungo ekipamendu-erabilera
mantentzen da, eta ez da antolamenduz-kanpokotzat hartzen.

-

ZE-EK-KI H - Zestoa hego-mendebaldean kokatua, kirol-ekipamendu bezala
proposatutako eremua, bertan bizikletentzako arrapalak ezartzeko

-

BE-EK I - Beduan kokatzen da, kirol-ekipamendu bat proposatzen da, antzina
ibairekin zegoen harremana berreskuratzeko.

-

LA-EK J – Lasaon, egun dagoen ekipamendu eraikina mantendu.

EKIPAMENDU ETA AZPIEGITURA EREMUAK
EREMUA
SAILKAPENA
AZALERA (m2)

ERABILERA
Kirol
ekipamendua

GUNEA

6.908

AB-EK A

Hiri-lurzoru finkatua

IR-EK B

Hiri-lurzoru finkatua

406

Ekipamendua

Iraeta

IR-EK D

Hiri-lurzoru finkatua

1.682

Ekipamendua

Iraeta

IR-EK E

Hiri-lurzoru finkatua

2.852

Ekipamendua

Iraeta

IR-EK F

Hiri-lurzoru finkatua

7.786

Ekipamendua

Iraeta

1.030

Irakaskuntza
ekipamendua.
Kirol
ekipamendua

ZE-EK G
ZE-EK-KI H

Hiri-lurzoru finkatua
Lurzoru urbanizaezina

16.156
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EKIPAMENDU ETA AZPIEGITURA EREMUAK
EREMUA
SAILKAPENA
AZALERA (m2)
BE-EK I

Lurzoru urbanizaezina

LA-EK J

Hiri-lurzoru finkatua

GUZTIRA

104

ERABILERA
Kirol
ekipamendua

GUNEA

Ekipamendua

Lasao

Bedua

36.926

Ereduaren alternatiba gisa ondorengoak proposatzen dira:
-

ZE-EK L - Zestoa hego-mendebaldean kokatua, igerilekuak edo ingurumena
ezagutzeko zentro bat ezartzeko proposamena egiten da, 1.999 m2-duna.

-

AG-EK M – Arroa Goian eta 288 m2-ko azalera duena. Egungo apaizetxea
ekipamendu erlijiosoa ordez ekipamendu orokorra izatea proposatzen da.

3.3.7. Hiri-Berritzeko Eremuen proposamenak
HBE - Arroa Behea eta Iraetan, Hiri-Lurzoru Finkatugabe gisa sailkatzen diren 3 eremu
(duela urteak aurrez zeuden hiri-multzoak) mugatu dira. Horiek birgaitu eta hiriberritzeko asmoarekin, neurri berezi batzuk aurreikusi behar dira. Guztira, 12.549 m2ko azalera dute. Arroa Behean, bi eremu proposatzen dira, bat GI-631 errepidearen
ondoan dago eta bestea tren geltoki eta N-634 errepidearen artean.

3.3.8. Lurzoru Urbanizaezinerako proposamena
Lurzoru Urbanizaezinaren Antolamendu-Kategoriak hauek dira:
-

Babes Berezia
o Bertako espeziez osatutako basoak (udalerriaren hegoaldean)
o Funtsezko prozesu-ekologikoetan, paper garrantzitsua duten eremuak.
o Animalia/landare mehatxatua
o Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatak
o Bere bitxitasunagatik edo berezitasunagatik nabarmenak diren edo
interes-zientifiko bereziko elementu-naturalak dituzten guneak

-

Ingurumen-Hobekuntza

-

Lur-gaineko uren babesa

-

Baso-Kategoria

-

Nekazaritza eta abeltzaintza:
o

Balio Estrategiko Handia

o

Tarteko Landa Paisaia

Bestalde, ondorengo Gainjarritako Baldintza hauek ezartzen dira:
-

Onartutako balio naturalak:
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o

Natura 2000 sarea

o

Intereseko naturaguneak

o

Korridore ekologikoak

o

Batasunaren intereseko habitatak (*Lehentasunezkoak)

o

Mehatxupeko fauna

-

Intereseko ibilbideak

-

Lurpeko uren babeserako eremuak

-

Paisaiaren babes-eremuak:
o

Katalogoan sartutako ikus-arroak: Zestoa y Altzolarats

o

Paisaiaren aldetik gune garrantzitsuak

o

Paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa: oso egunerokoa eta
egunerokoa.

o

Urola

Kostako

LPParen

Paisaiaren

Zehaztapenak:

Pasaia-interes

bereziko guneak
-

Interes geologikoko guneak

-

Gune higatuak edo higadura arriskua dutenak

-

Onura Publikoko Mendiak

-

Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruak

-

Ibai-ibilguak:
o

Urola ibaiaren eta Goseamorru, Arroaerreka, Altzolarats, Otaola eta
Sastarrain erreken ibai-ibilguaren uraldiek (10, 100 eta 500 urteko
birgertatze-alditakoak) kaltetutako eremuak.

o

Lehentasunezko fluxu-eremuak.

o

Uholde Arrisku Handiko Eremua Arroaerrekan, Narruondo auzotik
zehar, Zestoa eta Zumaia arteko iparraldeko mugan (UAHE ES017GIP-URO-01 kodea).

o

Uholde-arriskugarritasunaren profilak.

o

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSaren zehaztasun
lotesleak sartu dira.

-

Kostak (Itsasbazterreko lerroa, ILJBren mugapen-lerroa, zortasunaren lerromuga)

-

Eragin-akustikoko guneak (zortasun akustikoko eremuak)

-

Ondare arkeologikoa (aurrerakin memoria ikusi)

-

Ondare arkitektonikoa (aurrerakin memoria ikusi)
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4.

BESTELAKO PLAN EDO PROGRAMEKIN IZAN DEZAKEEN
ERAGINAREN AZTERKETA

4.1

Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak (LAG)

(Behin-betiko Onespena, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez; Berrikuspenaren behin
betiko onespena uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez)

Lurraldearen

Antolamendurako

Gidalerroak

lurraldearen

eta

hiri

antolaketarako

gainerako antolamendu tresnak gauzatzeko abiapuntu dira, eta lurraldea Eremu
Funtzionaletan

banatzen

du.

Zestoa,

Zarautz-Azpeitia

(Urola

Kosta)

Eremu

Funtzionalaren barruan dago. Tresna honek modu orokorrean arautzen ditu lurzoru
urbanizaezineko antolamendu kategoriak eta baldintzatzaile gainjarriak.
LAG berriek Eremu Funtzionalean Eraldaketa Ardatz bat proposatzen du, Zumaia,
Getaria, Zarautz eta Orio lotzen dituen kostako ibilbidea Urola bailaratik doan
ibilbidearekin

elkartuz,

Zumaiako

udalerria

Aizarnazabal,

Zestoa,

Azpeitia

eta

Azkoitiarekin lotuz.

EAEko Eremu Funtzionaletako Eraldaketa Ardatzak (C: Urolako Eraldaketa Ardatza)
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Ardatz hau antolatzeko planteatzen diren gidalerroetako batzuk honakoak dira:
-

Mugikortasun-arloari dagokionez, Urolako trenaren Zumaia eta Urretxu arteko
trazatua berreskuratzeko aukera kontuan hartzea, tren arin edo garraio
alternatiboko modu baten bitartez; horren ezaugarriak Lurralde Plangintzaren
bitartez zehaztu behar dira, eta trazadura hori, aldi baterako, hiriko ekobulebar
gisa edo oinezkoentzako edo txirrindularientzako ardatz gisa erabil daiteke.

-

Kultura-nortasunaren adierazgarriak, lurraldeko natura-balioak eta landaingurunearen aniztasuna zaintzea bateragarri egitea eremuaren garapen sozioekonomiko

iraunkorrarekin,

Loiolatik

abiatuta

eraldaketa-ardatz

osoa

zeharkatzen duten eszenatokiei berriz ere balioa ematea bultzatuz eta arreta
berezia eskainiz paisaiari eta kostaldearen babesari.
-

Urola ibaiaren ibilgua lehengoratzeko prozesua bultzatzea korridore ekologiko
eta paisajistiko gisa, esparru degradatuak eta ingurumen-egoera eskasa duten
ibaiertzak berroneratuta.

-

Hiri-nukleoak berroneratzeko eta arintzeko jardunak eta hirigune historikoen
birgaitze integratua lehenestea, horretarako perimetro urbanizatuan jada
sartuta dauden okupatu gabeko lurzoruak berrerabilita, lurzoru berriak
okupatzearekiko alternatiba gisa.

Berrikuspenak, era berean, hirigintza plangintzak aurreikusi beharreko etxebizitzen
kopuru maximoa kalkulatzeko metodologia aldatzen du (514 etxebizitza Zestoan).
Zentzu honetan, HAPOk etxebizitza eskaintza berrikusi beharra ezartzen du, indarrean
dagoen araudira eta Lurralde Antolamenduko tresnetara egokituz eta gutxieneko eta
bataz besteko baloreen arteko bizitegi-eskaintza ezarriz.

4.2

Urola Kostako Lurralde Plan Partziala

(Behin-betiko

onespena,

otsailaren

21eko

32/2006

Dekretua;

2.

Aldaketa,

Paisaiaren

Zehaztapenei buruzkoa, irailaren 18ko 132/2018 Dekretua)

Lurralde Plan Partzialen (LPP) helburua lurraldearen antolamendu eta egiturari
dagozkion oinarrizko elementuak zehaztea da, gainerako planeamenduarentzat, izan
tokikoa nahiz sektoriala, erreferentzia izango delarik.
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LPPk Eremu Funtzionala osatzen duten udalerri bakoitzaren etxebizitza-premiaren
kuantifikazioa egiten du, Zestoaren kasuan, gehienez 650 eta gutxienez 500
etxebizitza zehazten dituelarik. Hala ere, kontuan hartu behar da urtarrilaren 19ko
4/2016 dekretuak kalkulua egiteko metodologia aldatu zuela eta LPPek euren
zehaztapenak egokitu behar dituztela.
Bestalde, LPPk Zestoako hirigune historikoa birgaitze integraleko eremu gisa hartzen
du eta Arroa Bekoko Rezola eremua hiri-eraberritze gisa. Era berean, Zumaia-Arroa
hiri-eremua trinkotu eta indartzea aurreikusten da, 300 etxebizitzako hazkunde
selektibo batekin (tartean, babes ofizialeko etxebizitzak).
Ereduak Jarduera Ekonomikoetarako hiru esku hartze estrategiko aurreikusten ditu,
horietatik bi Zestoan: epe laburrera eta eskala handian lurzorua prestatzea Arroako
industrialdean (Arroa-Zestoa) (35 ha inguru) eta tamaina handiko lurzoru-erreserba
Iraetan (Zestoa) (50 ha inguru).
Errepide sare egituratzaileari lotutako proposamenen artean honako jardueran
jasotzen dira:
-

Zestoako

saihesbidea. Zestoan GI-631

aurreikusten

da.

Nolanahi

ere,

errepidearen trazadura berritzea

ekialdetik

bideratuko

den

irtenbidea

planteatuko da, eta ―kanpoaldeko saihesbide‖ modalitatekoa nahiz ―hirizeharbide‖ modalitatekoa izan daiteke ibilbidearen iparraldeko bide-tartean.
-

GI-631 errepidearen berrikuntza Zestoa eta Azpeitia artean.

Trenbide azpiegituren artean hurrengoa aurreikusten da:
-

Arroako geltokia hobetzea.

-

Lasaon eta egokiena den tokietan trenbide azpiegituraren ibilbide berriak
eraikitzea Urola bailarako (mendebaldeko ardatza) trenbidea azpiegituraren
berreskurapen osoa egin ahal izateko

Motorrik gabeko garraio eta mugikortasunerako ordezko sare bat sortzeari dagokionez,
antzinako trenbide azpiegitura erabiliz bizikleta bide bat egitea proposatu zen. Ordea,
trenbide gaietan LPPak jasotzen duen proposamena dela eta, bizikleta bide hau egin
ahal izateko bide berri bat bilatu beharko litzateke.
Bestalde, LPPk Zestoako garapen turistikoa bultzatzen du hiri-termal eta Ekain, Irikaitz
eta bainuetxe inguruko kultura gune gisa. Zentzu honetan, ekipamendu zuzkiduren
artean ondorengo jarduketak aipatzen dira:
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-

Gaur egungo historiaurreko aztarnategien inguruan Zestoako Ekain eta
Irikaitzko parke tematikoak garatzea eta integratzea.

-

Zestoako Hiri-Termalaren proiektua garatzea.

-

Aizarnazabal eta Zestoan – Muitzeko ingurunean – golf-zelaia sortzea, betiere
Urola ibaiaren ibarrean nagusi den esparru horren balio naturalak eta
paisajistikoak errespetatuz.

Narrondo itsasadarraren ingurunean koordinazio eta bateragarritasuneko plan bat
idatzi beharra ezartzen da.
Azkenik, eredua gauzatzeko hainbat korridore kontserbatzea eta hiri-garapenetatik
babestea proiektatzen da: Urolaren korridorea Iraeta eta Zestoa artean eta Zestoa eta
Lasao artean.
Zestoarako proposatutako (bizitegi
lurzorua)finkapen sistema

Zestoarako proposatutako (jarduera
ekonomikoak)finkapen sistema
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4.2.1

Paisaiaren Zehaztapenak

LPPren bigarren aldaketak gomendio izaerarekin paisaiaren zehaztapenak txertatzea
du helburu. Paisaiaren zehaztapenak Eremu Funtzionaleko paisaia-kalitate helburuen
garapenetik dator, Urola Kostako Paisaiaren Katalogotik eratorritakoak.
Katalogo honek 10 paisaia-unitate, paisaia-interes bereziko 34 eremu eta 14 paisaiakalitateko helburuz bereizten ditu Eremu Funtzionalean. Zestoan bost paisaia-unitate
(Urola Kostako litorala, Urola behealdea, Pagoeta, Izarraitz eta Ernioko mendilerroa)
eta zortzi paisaia-interes bereziko eremu (Pagoetako Parke Naturala eta Pagoetako
Kontserbazio Bereziko (KBE) Eremua, Izarraitzeko KBE, Urola itsasadarreko KBE,
Granada, Sastarrainerreka–Ekain ingurua, Akoako harana, Sañu-Etumeta eta Zestoako
hiri-ingurua) bereizten dira.
Paisaia-Kalitateko Helburuak lortu ahal izateko HAPOk zehaztapenak kontuan hartu
beharko ditu nahiz eta hauek gomendio izaera eduki.

4.3

Lurralde Plangintza Sektoriala (LPSak)

4.3.1 Nekazaritza

eta

Basoak

Antolatzeko

Lurralde

Plangintza

Sektoriala
(2014ko irailaren 16an eman zitzaion behin betiko onespena)

LAP honek nekazaritza- eta baso-erabileren kudeaketa arautzen du, eta beste
erabilera-mota batzuen aurrean nekazaritza-sektorearen interesak defendatuz eta
nekazaritza balio handiena duten lurren mantenua estrategikotzat hartuz.
Nekazaritza

eta

Basoak

Antolatzeko

LAPk

honela

kategorizatzen

du

lurzoru

urbanizaezina, LAGen lurralde-eredua aintzat hartuta. Alabaina, ez ditu antolamendukategoria guztiak hartzen, eta haietako batzuk zehaztu eta/edo bitan banatzen ditu:

Nekazaritza- eta abeltzaintza- Balio estrategiko handia
eremua eta landazabala Trantsizioko landa-paisaia
Basoa
Baso urria
Mendia
Larre menditarrak
Harkaiztiak
Ingurumen Hobekuntza
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Bestalde,

Nekazaritza

eta

Basoak

Antolatzeko

LPS-ak,

lurralde

garapenerako

proposamenen eraginpeko ustiategietan eta aztertutako eremuko nekazaritza lurretan,
nekazaritza

sektorearen eragina

zuzen

ebaluatzeko

jarraibideak

ezartzen

ditu.

Nekazaritza Arloko Afektazioaren Ebaluazio Protokoloak (AAEP) ondorengo aldagaiak
hartu behar ditu kontuan eta kasuan kasuko neurri zuzentzaile eta konpentsatzaileak
proposatu:


Lurzoruaren antolamendu-kategoriaren araberako afektazioa, Balio estrategiko
handiko azalerak eta Onura publikoko mendiak eta mendi babesleak berariaz
aintzat hartuta



Eraginpeko ustiategien bideragarritasun ekonomikoaren gaineko afektazioa.



Ustiategiei lotutako eraikin eta azpiegituren gaineko afektazioa.

Lurzoru

Urbanizaezinak

antolatzeko

irizpide

gisa,

HAPOk,

Lurralde

Plangintza

Sektorialek eskatzen dituzten Lurzoru Urbanizaezintzat proposatutako kategoriak bere
gain hartzea ezartzen du.
Zestoan, ondorengo kategoriak daude udalerriaren hego-ekialdean (20. mapa):
Basoa
Baso lurzoruak udalerrian presentzia handiena dutenak dira. Lurzoru hauek, batez ere,
Pinus radiata landaketak dira eta modu sakabanatu batean hostozabalen eta beste
espezie batzuen landaketen orbanak agertzen dira (2.396 ha; % 54,8).
Baso urria
Baso mota hauek oso urriak dira udalerrian. Lurzoru hauek, batez ere, larre eta
belardiek osatzen dute (80 ha; 1,8%).
Nekazaritza- eta abeltzaintza-eremua eta landazabala
Nekazaritza eta abeltzaintza: Balio Estrategiko Altua motako lurzoruak, batez ere,
ibarretan kokatzen dira, Aizarna, Endoia, Iraetako meandroa eta Arroarrekako
azalerak nabarmentzen direlarik (310 ha; %7,1).
Nekazaritza eta abeltzaintza: Trantsizioko landa-paisaia motako lurzoruak ugarienak
dira eta ekialdeko guneetan eta udalerriaren iparraldean kokatzen dira. Lurzoru hauek
larre eta belardiak dira (1.275 ha; %29,1%).
Ingurumen hobekuntza
Bi orban daude herri-gune nagusiaren iparraldean, Osinbeltz harrobia zaharrari eta
Urolaren beste aldean dagoen harrobi zaharrari dagozkie (12,1 ha; %0,3).
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4.3.2 EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan
Sektoriala
(449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, LPSaren aldaketari (Kantauriar eta Mediterraneo
isurialdeak) behin betiko onespena eman zitzaiona)

LPS horrek gutxieneko atzerapen batzuk ezartzen ditu ibai-tarte bakoitzerako.
Urbanizazioa eta eraikinak ibilgu publikoetatik distantzia jakin batera egongo dira, eta
distantzia hori ibilguek hiru osagai (hidrauliko, ingurumenekoa eta hirigintzakoa)
aintzat hartuta duten sailkapenaren araberakoa izango da. Kontutan izaten da, baita
ere, ibilguetatik gertu azpiegiturak ezartzearen izaera orokorreko araudi bat:


Landa-eremua: 15 m jada badagoen toki-bide baten azpian kokatuko direnean
ez ezik.



Garatutako eremuak: azpiegiturak toki-bideen edo espaloien azpian edo
ubiderapenen barnean instalatzen ahalegindu beharko da.



Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak: azpiegiturak
urbanizazio berriko bideen edo espaloien azpian instalatzen ahalegindu
beharko da.

Osagai hidraulikoak dagokionez, Zestoatik igarotzen diren ibaien erretiroa ezartzen du,
arroaren zabaleraren arabera maila desberdinak zehazten (23. mapa):


4. Maila, Urola ibai 200 eta 400 km2 arteko ibai arroa



1. Maila, 10 km2 baino gehiagoko ibai arroa, Arroaerreka (Narrondo),
Sastarrainerreka eta Altzolarats ibaiei dagokiena.



0 Maila, 1 y 10 km2 arteko arroa daukatenak, Larraondo eta Sastarrainerreka
ibaien goi ibilguei, Goseamorru, Otaola, etab. dagokienak.

LAP honek, gainera, ibai-bazterrak eremu desberdinetan banatzen ditu ingurugiroaren
osagaiari dagokionez, lehentasunezko babesa duten eremuak zehaztuz hauen balioen
kontserbazioa

bermatu

(balio

ekologikoak,

paisaia,

emankortasuna,

zientifiko-

kulturalak, arrisku naturalenganako babesa) eta era berean, dauzkaten balioekin
bateragarriak ez diren erabilera eta jardueren ondorioz degradatutako guneen
lehengoratzea ahalbidetzeko. Zestoan bir-jaso beharreko hainbat eremu aurkitzen
dira, Iraeta meandroaren kanpoko ertzean lehena eta bigarrena Urola ibaiaren
eskuineko ertzean herri-guneko irteeran.
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Azkenik eta hirigintza-osagaiari dagokionez, udalerriko ibai eta errekak ―landaeremuko ertzak‖, ―eremu garatuetan dauden ertzak‖, ―hirigintza garapen berriak izan
ditzaketen eremuak‖ eta ―Hiriarteko komunikabideen azpiegiturek hartutako ertzak‖
gisa sailkatzen dira.
Irizpide hauen arabera, ezarri beharreko araudia hurrengo taulan laburtzen da:
Urbanizazioaren

eta

eraikinen

gutxieneko

atzerapenak

(metrotan),

osagai

hidraulikoaren eta hirigintza osagaiaren eta arabera

Osagai
hidraulikoa

Garatutako eremuak

Garapen

berriak

egiteko

Eraikinen atzerapena

potentziala duten eremuak

Ubiderapen

Ubiderapen

Urbanizazioa

definituko

definitu gabeko ren

lerroarekin

lerroarekin

Nekazal
eremua

Eraikinen
atzerapena

atzerapena

0 kategoria

10

12

2 (4)

12

15

I kategoria

10

12

2 (4)

12

30

IV kategoria

15

22

11 (16)

26

50

Urbanizazioaren

gutxieneko

atzerapenek

(parentesi

artean

adieraziak),

ondo

artatutako

landaredia duten ertzak egonez gero, atzerapena parentesi arteko distantziara handitzeko aukera
dagoela adierazten du, ertzetako landaredia kontserbatzen laguntzeko.

Uholde

lautadaren

barruan,

Lurralde

Antolamendu

Planak

uholde

eremua

eta

lehentasunezko fluxu eremua bereizten ditu, Jabetza Publiko Hidraulikoaren Araudia
aldatzen duen 9/2008 EDaren, eta uholde-arriskuen ebaluazioari dagokion 903/2010
EDaren deskribapenaren arabera. Zestoan URAren kartografiaren arabera, uholde
arriskua Urola, Arroa, Goseamorru, Altzolarats, Otaola eta Sastarrainerreka ibaietan
agertzen da.
Alderdi honi dagokionez, HAPOk araudian eta plangintza sektorialean ezarritakoa
beteko du, gutxieneko atzerapenak eta uholdeei buruzko araudia errespetatuz.

4.3.3 Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana
(Martxoaren 27ko 160/2004 Dekretuaren bidez behin betiko onartua, 231/2012 Dekretuak
aldatua)

LPS

honen

arabera,

ekosistema

hauen

sailkapena

(garrantzi

ekologikoaren

araberakoa) honakoa da:
-

I multzoa: Eremu Natural Babestuen, Parke Natural edo Biotopoen eta Urdaibai
Biosfera Erreserbaren adierazpenaren eragina duten hezeguneak sartzen dira.
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-

II

multzoa:

LAPa

indarrean

sartu

baino

lehen

onetsi

zen

hirigintza

planeamendu berezian sartutako eremu babestuak eta LAPak antolatzen dituen
eremuak.
-

III multzoa: LAPan inbentariatuta agertzen diren hezegune guztiak, baina
aurreko multzoetan sartuta ez daudenak.

Udalerriaren iparraldean, Bedua auzoan ―Urolaren itsasadarra‖ (AIG2 kodea) dago, II.
multzokoa. Eremu zati txiki bat Ingurumen Hobekuntza kategoriako ekosistemen
hobekuntzarako ingurune gisa sailkatuta dago.

Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren antolaketa Bedua auzoan (Zestoa)

Ingurumen hobekuntza gisa sailkatua dagoen gune honentzat LAPak jasotzen dituen
erabilera eta jardueren arauketa honako hau da:
-

Egokiak: padura eta lohien kontserbazio aktiboa eta Ingurumen hobekuntza.

-

Onargarriak: erabilera publiko estentsiboa, ur-jarduerak, babestutako basoko
erabilera, lineak, lurpeko lineak, erabilera publikoko eta gizarte-intereseko
eraikinak.

-

Debekatuak: lehendik zeuden hiriguneetako hazkundea (lagundua edo ez) eta
erabilera tertziarioa, beste batzuen artean.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua. 2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

37

Lurzoru

Urbanizaezinak

antolatzeko

irizpide

gisa,

HAPOk,

Lurralde

Plangintza

Sektorialek eskatzen dituzten Lurzoru Urbanizaezintzat proposatutako kategoriak bere
gain hartzea ezartzen du.

4.3.4 Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LPS
(Behin-betiko onespena, martxoaren 13ko 43/2007 Dekretua)

LPS honen antolamendu eremua Kostari buruzko Legean deskribatzen den eraginpeko
eremua da: ―zabalera minimoa 500 metro, itsasertzeko barruko mugatik neurtuta‖.
Zonalde hori ibaiertzetara ere hedatzen da, betiere mareen eragina iristen den
puntuetaraino, Euskadiren kasuan, itsas mailatik 5 metro arte. Hala, Zestoa
iparralderaino iristen da eragina (Bedua ingurua).
Zestoan agertzen diren antolamendu kategoriak hurrengoak dira (22. mapa):
-

Ingurumen Hobekuntza


Berreskuratzeko ingurune degradatuak (MA2)

-

Basoa (F)

-

Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko eremua (AG)

Udal kudeaketarako kategoria loteslea Ingurumen Hobekuntzarena da
INGURUMEN HOBEKUNTZA
Irizpide orokorra: Intereseko ekosistema funtzionalak berreskuratzera zuzendutako
hobekuntzarako hainbat ahalegin garatzea.


Berreskuratzeko ingurune degradatuak (MA2)

Beduan auzoan dagoen kategoria, udalerri iparraldean.

4.3.5 Jarduera

Ekonomikoetarako

Lurzorua

Sortzeko

eta

Saltoki

Handiak Antolatzeko LPS
(Behin-betiko onespena, abenduaren 21eko 262/2004 Dekretua. Berrikuspen Partzialean)

Lurraldearen Arloko Planak Urola-Kostako Eremu Funtzionalarentzako, hazkundeerritmoa jasan ahal izango duen lurzoruaren eskaria aurreikusi beharko da jarduera
ekonomikoentzat egon daitekeen lurzoruaren eskaera betetzeko. Lurzoru libreko
erreserba nagusiak, batez ere, Zestoako Arroako industrialde publiko berrian daude.
Eremu Funtzionaleko jarduera ekonomiko nagusia industria da, nahiz eta udalerrian
sektore turistikoa egon, bainuetxeari lotuta.
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LPS honek, jarduera ekonomikoen sustapena eta berritzearekin, udalerriak hiru
multzotan banatzen ditu, hauen hazkunde proiekzioaren arabera:


Lehentasunezko intereseko udalerriak



Hazkunde moteleko udalerriak



Garapen txikiko udalerriak

Zestoa, lehentasunezko interesa duten udalerrien artean izendatu da. LPS honek,
kategoria

honetarako

jarduera

ekonomikorako

lurzoruen

hirigintza-arloko

antolamendu, kudeaketa eta sustapen politika .ezartzen da:
-

Okupatutako lurzoru finkatuak hobetzeko oinarrizko politika.

-

Zaharkitutako
lekualdatzeko

industria-eremuak
eta

hutsik

birmoldatzeko

dauden

plan

espazioak

berezia,

jarduera

enpresak

berrietarako

berreskuratzeko erraztasunak emanez.
-

Industria-kalifikazioa duten okupatu gabeko lurzoruak garatzeko plan berezia,
egungo poligonoak bultzatuz, desblokeatuz eta sustatuz.

Arroa-Zestoako Arroako industrialdearen garapena aipatzen du, eskualde-mailako
lurzoru-zuzkidura estrategiko gisa; hau, dagoeneko garatu da eta neurri handi batean
martxan dago, nahiz eta oraindik ere lursail huts batzuk geratzen diren.
Bestalde,

epe

ertain-laburrera,

Iraetako

meandroak

duen

ahalmena

aztertzea

proposatzen du, jarduera ekonomikoak ezartzeko etorkizuneko harrera-gune gisa.
Honi dagokionez, aipatu behar da Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko LPSk eremua
Balio

Estrategiko

garrantziagatik.

Altuko
Gainera,

kategorian

sartzen

duela

HAPOren

Aurrerakinak

nekazaritzarako
eremu

hau

duen

jarduera

ekonomikoetarako garapenak jasotzeko baztertu du.
Merkataritza-ekipamendu

handiak

arautzeko,

Zestoako

udalerria

B

kategorian

(eskualde-zentraltasuneko udalerria) sailkatzen da. Kategoria honetarako gehieneko
tamaina, azalera garbirako 40.000 m2 dira eta sabai-azalerarako 13.000 m2 dira.
Esandako guztia gorabehera, nabarmentzekoa da PTS honen adina dela eta,
zehaztasunak zaharkituta egon daitezkeela.
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4.3.6 Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS
(Behin betiko onespena, ekainaren 10eko 2/2013 Arau Forala. 6/2014 Araudi Foralak aldatua)

Planak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea proposatzen du, lurralde
historikoko bizikleta bideen sarearen bizkarrezurra. Oinarrizko Sare honek 439 km
inguru ditu eta Gipuzkoako herri nagusiak lotzen ditu. Hiribarneko eta hiriarteko
bizikleta-azpiegitura multzo batek osatzen du. Honek lurralde historikoa zeharkatzen
duten bederatzi ardatz edo ibilbide nagusi ditu, hauen artean, Urola bailararen
ibilbidea, Lasao, Zestoa, Iraeta eta Arroa Beheatik igaroz.
Lurraldez gaindiko izaera nabarmena du, eta mugakide dituen lurraldeekin konexioa
izatea aurreikusten du. Egituratzailea da, lurralde historikoko eskualde eta eremu
funtzional guztiak elkarrekin lotzen dituelako.
HAPOren Aurrerakinak aipatutako ibilbidea ereduan jasotako alternatiba gisa sailkatzen
du, udalerriko hirigune desberdinen arteko eta baita Zumaia eta Azpeitiako motor
gabeko konexioen mugikortasuna hobetzeko

Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS-a. 5. Ibilbidea- Urola Bailara.
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4.3.7 EAEko Kultura Ondareko LPS
(Idazten eta tramitatzen ari direnak)

Orokorrean, Euskadiko kultura ondare higiezina osatzen duten ondasunak sailkapen
honen arabera batzen dira:


EM zonak, monumentu-eraikuntza eta -espazioenak



CME zonak (MME), eraikitako monumentu-multzoenak



ZPA zonak, (UAZ), presuntzio arkeologikokoak



ZA Arkeologi zona

Babestu beharreko elementuak ondorengo erara sailkatzen dira:
EET

Euskal Etxebizitza Tradizionala

HE

Hiri Etxebizitza edo eraikina

EE

Erlijio Eraikin edo Elementua

DE

Dorre-etxea

IE

Industria Eraikina edo bestelakoa

BAG

Balizko arkeologia guneak

ZB

Zuhaitz Berezia

Ondoko esku-hartze erregimen edo maila hauek ezartzen dira:
1. Zaharberrikuntza zientifikoa
2. Zaharberrikuntza iraunarazlea
3. Finkapena eta berrikuntza
4. Berreraikitzea fatxada eta estalpe baldintzak mantenduz
Zestoan indarrean dauden Arau Subsidiarioek Babestutako Ondarearen Katalogoa
jasotzen du, zeina Hirigintza Araudiaren 5. Izenburuko 2. Kapituluan arautzen da:
Ondare

historiko-artistikoaren

babesa/Interes

kulturala

eta

naturalistikoa

duen

ondarearen katalogoa.
Ondoko 3 babes – mailak ezarri dira:
-

1.

Maila:

Nazio

edo

probintza

mailan

Monumentu

Historiko-Artistiko

aldarrikatutako eraikinak.
-

2. Maila: Arau Subsidiario hauek interes Kultural bezala katalogatu dituzten
eraikin edo eraikuntzak.

-

3. Maila: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ondare Zerbitzuak eginiko inbentarioan
sartzen diren baserri, ermita, santutxo, gurutzetoki eta gurutzeak.
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4.3.8 EAEko Trenbide Sarearen LPS
(Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bitartez onetsia, otsailaren 22ko 34/2005 Dekretuaren
bitartez aldatua)

LPS honek EAEko trenbide sare osoa ezartzeko eta garatzeko ekintzak definitzen ditu,
eta zehaztapenen bidez, kaltetutako lurzoruen erabilera hirigintza planen esku uzteaz
gain, hauek egiteko beharrezkoak diren lurzoru erreserbak baimentzen ditu.
Urola trenbide sareari dagokion proposamen bat egiten du. Bertan, Azpeitiatik
Zumaiararteko

salerosgaien

garraioa

egitea

ahalbidetzen

duena

eta

Pasaiako

Portuarekin lotura. Lehenengo fase batean, Lasaoko (Azpeitia) geltokirainoko bidea
egingo litzateke, bigarren batean, puntu honetatik abiatuz Zestoako bainuetxeraino
eta azkenik, bidea Zumaiaraino iritsiko litzateke.
Honez gain, Azpeitia udalerriko Trenbidearen Museotik Zumaiako Geltokirainoko,
lurrun eta gasolio trenen bidai turistikoak berriz hastea ahalbidetzea nahi da.

4.3.9 Kantauri

Ekialdeko

Demarkazio

Hidrografikoaren

Plan

Hidrologikoa (2015-2021)
(Behin betiko onespena, urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretua)

Plan Hidrologikoak, Demarkazioaren eremuan, lurgaineko 138 ur-masa eta lurrazpiko
20 ur-masa identifikatzen ditu. Bestalde, Babestutako Eremuen Erregistroa jasotzen
du, ur-inguruneari lotutako eremuak eta Europako araudia eta bestelako araudia
jarraituz babestu beharreko eremuak jasotzen dituena. Lurgaineko urei dagokienez,
udalerriko ur-ibilguak egoera naturaleko lau ur-masa nagusitan bereizten dira
Altzolarats-A, Larraondo-A (Arroarreka), Urola –E eta Urola-F.
Lurrazpiko urei dagokienez, udalerria Iparraldeko Antiklinorioa deritzon Domeinu
Hidrologikoan aurkitzen da. Bestalde, iparraldetik hegoaldera lurrazpiko hiru ur-masa
nagusi bereizten dira: Zumaia-Irun, Iparraldeko antiklinorioa eta Gatzume-Tolosa.
Hainbat sektore aipatzekoak dira daukaten iragazkortasun handia dela eta, Zestoa,
Izarraitz, Ilarratxo-Pagaluz, Gatzume, eta kuaternarioko materialak dituzten Gatzume,
Arrola-Murumendi eta Zumaia-Irun.
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Bestalde,

2015-2021

Kantauri

Ekialdeko

Demarkazio

Hidrografikoaren

Plan

Hidrologikoaren Babestutako Eremuen Erregistroak Zestoako udalerrian kontuan hartu
beharreko hainbat elementu jaso ditu: ur-hornidurarako bi puntu (Aizbeltz eta
Ezkurreta), Altzolaratseko

ibai-erreserba naturala, natura interesa duen tartea

Sastarrainerrekan eta ingurumen interesa duen Altzolaratsen. Hauekin batera,
dagoeneko kontuan hartu diren beste elementu batzuk, hala nola, Pagoetako Parke
Naturala eta KBE.

4.4

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde
Arriskua Kudeatzeko Plana 2015-2021

(Behin betiko onespena, urtarrilaren 20ko 20/2016 Errege Dekretua)

Kudeaketa Plan honen helburu nagusia, uholdeek giza osasunean, ingurumenean,
kultura ondarean, jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan izaten dituzten ondorio
txarrak murriztera bideratutako jarduera multzo bat hurrenkeraz eta lehentasunez
ordenatuta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan (Kantauri EDH) definitu eta
justifikatzea da.
Demarkazio Hidrografiko osoan, Uholde-Arrisku Potentzial Garrantzitsua duten 92
Eremu identifikatu dira (UAPGG), hauetatik 76 Euskal Autonomi Erkidegoan daudelarik.
UAPGG bakoitzerako, Plan hau ezartzeko eperako (6 urte) irtenbiderik hoberena zein
den aztertzen da. Zestoan ES017-GIP-URO-01 UAPGG dago (Narruondo auzoan), III.
Taldearen barruan dagoena (arrisku esanguratsua).

Zestoa

eta

Zumaia

arteko

Ureztatutako Eremuen Mugatzea
(1 zenbakiak Larrondo ibaiaren
ibilguari egiten dio erreferentzia)
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Oztopoak
Gainezka egiteko lehen puntuak
Emari bideak
Gainezka egiteko guneak
Metaketa eremuak
T500

Elementu desberdinen egoera mapa (1 eta 2 zenbakiek Larrondo ibaian lehendabizi gainezka
egiteko aukera duten puntuak adierazten dituzte)

Egun,

2007/60/EE

Zuzentarauaren

bigarren

zikloari

dagozkion

Arrisku

eta

Arriskugarritasun mapak berrikusteko eta eguneratzeko kontsulta publikoa egiten ari
da. Aitzitik, Zestoari dagokion ES017-GIP-URO-01 ARPSI-a, 1.go zikloko eta mapen
eguneratzerik gabeko ARPSI sailkatu da. Beraz, momentuz ez du inolako aldaketarik
izan.

4.5

EAEko Errepideen III. Plan Orokorra (2017-2028)

(5/2018 Legea, azaroaren 29koa, EAEko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen Legea 3. aldiz
aldatzen duena)

Planaren xede nagusia hau da: 2017-2028 aldirako Planaren xede den sarean
gutxienez egin beharreko aurreikuspenak, helburuak, lehentasunak eta hobekuntzak
zehaztea, autonomia-erkidegoko errepide-sareak behar bezala koordinatuta daudela
bermatzeko.
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Errepideen Planaren Aurrerakinaren dokumentuak Zestoan eragin zuzena duten
jarduketak
-

proposatzen

N-634

eta

GI-634

artean

biribilgunea Arroan
-

4.6.

ditu:

-

3. erraila Oikia-Beduan

-

Zestoako saihesbidea

3. erraila Zumaia-Itziarren

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra.
2019-2030 Hondakin Plana

(Behin betiko onespena 6/2019 Foru Arauaren bitartez, martxoaren 20koa)

2019-2030 Hondakin Plana zabortegi gabeko hiri-hondakinen kudeaketan oinarritzen
da eta ekoizpen eta kontsumo

jasangarriari

buruzko

neurriak garatzen ditu,

produktuen bizi-ziklo osoan eta baliabideen erabilera efizientean zentratuz.
Horretarako, ondorengo konpromiso estrategikoak zehazten dira:
-

Prebentzioa maximizatu edo hiri-hondakinen sorrera murriztea.

-

Berrerabiltzea eta berrerabiltzeko prestaketa sustatzea.

-

Gaikako bilketa eta lehen mailako hondakinak ahal beste birziklatzea.

-

Ahal

beste

bio-hondakinen

gaikako

bilketa

eta

konpostatzea

edota

biometanizazioa.
-

Sortutako bigarren mailako hondakinen ahal besteko balorizazioa.

-

Lehen mailako hondakinik ez botatzea.

-

Ibaietan eta itsasoan zaborra prebenitu eta murriztea, eta baita natura
ingurune orotan ere, oro har.

Aipatzekoa da Hondakin Planaren helburuetako 2030 urterako % 70eko birziklapena
lortzea dela, bost puntu Europako helburuaren gainetik.

4.7.

Pagoeta

aldeko

Natur

Baliabideen

Antolamendurako

Plana
(Behin betiko onarpena, 253/1998 Dekretuaren bitartez, irailaren 29koa)

Pagoeta aldeko natur baliabideen antolamendurako arauak jasotzen dira plan honetan
eta, hori, Euskal Herriko natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legean jasotzen
diren ondorioetarako antolaketaren helburu eta irizpide orokor hauek ditu:
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-

Espazioak dituen balio naturalak kontserbatzea eta berroneratzea, orain arte
garatu den kudeaketa-moduarekin bat eginez. Aldearen barnealdean, alegia,
Pagoeta finkan, egingo da lana bereziki.

-

Espazioak erabilpen publikoa izan dezala sustatzea, nahiz ingurugiroari
buruzko hezkuntza-programak garatuz, nahiz gunea astialdietarako egokituz.

-

Landa

lurren

garapenerako

ekimenak

indartzea

ordenatutako

aldearen

inguruan.
-

Lurraldearen lehen erabilera kontserbatzea eta hobetzea, bereziki, zelaiak
mantentzea eta larretoki estentsiboak aprobetxatzea.

Pagoetako NBAPak eratzen duen eskualdean bost alde bereizten dira, bakoitzak
antolamendua egiteko irizpide propioak ditu:
-

Erreserba aldea

-

Harreragunea

-

Babesketa-aldeak

-

Babesketarako ingurua

-

Kontserbazio aktibopeko aldeak

Zestoako udalerrian aipatutako bost guneetatik hiru aurkitzen dira (Babesketa-aldeak,
Kontserbazio aktibopeko aldeak eta Babesketarako ingurua)
Honekin batera hiru babesketarako erregimen ezartzen dira:
-

Parke naturala: Kontserbazio Aktibopeko Eremu, Babesketarako Eremu eta
Erreserba Eremutzat kalifikatuta dauden lurrak.

-

Babesketarako

ingurunea:

Natur

baliabideen

antolamendurako

planaren

barruan sartuta dauden lurrak izan, baina parke natural deklaratuak izan ez
direnak
-

4.8.

Beste babesketa-erregimen batzuk.

Urolako itsadarra KBE (ES2120004)

(215/2012 Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta
estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzeko
dena.)

Dekretu honen helburua Kontserbazio Bereziko Eremuetan (KBE) Europar Batasunaren
intereseko habitat naturalak eta basoko fauna- eta flora-espezieen habitatak lehenera
ekarriko direla edo, ondo kontserbatuta, beren horretan eutsiko zaiela bermatzea da.
Habitat

horiek

Kontseiluak

1992ko

maiatzaren

21ean

emandako

92/43/EEE

Zuzentarauan ezarrita daude, zeina habitat naturalak eta basoko fauna eta flora
babesteari buruzkoa den. Halaber, xede hau ere badu: euren banaketa-eremuan,
hegazti-espezien biziraupena eta ugalketa ziurtatzea; batez ere, basa-hegaztiak
kontserbatzeari

buruzko

2009ko

azaroaren

30eko

Kontseiluaren
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Parlamentuaren 2009/147/CE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotakoak; eta, halaber,
aipatu eranskinean jaso gabeko espezie migratzaileei (erregulartasunez etortzen
direnei) dagokienez; guztia ere, Europako lurraldean biodibertsitatea kontserbatzea
bermatzeko helburua sustatzeko.
Dekretu honek, jarraibide, arauketa eta jardun komunak ezartzen ditu, ibaien eta
estuarioen Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) guztietan aplikatzekoak. Honez gain, ,
Kontserbazio

Bereziko

Eremu

bakoitzari

buruzko

zati

espezifikoa

dauka,

non

proposatutako jarduketak hurrengo helburu hauek lortzeko bideratuta dauden:
-

Estuarioaren erregimen hidrologiko naturala eta haren dinamika bermatzea eta
mantentzea, leheneratzen laguntzeko

-

Sistemako habitatak eta fauna- nahiz flora-populazioak modu aktiboan
kontserbatzea, eta ondoen ordezkatuta daudenak babestea

-

Eremuaren azalera handitzea eta haren funtzionalitatea hobetzea

-

Sistemaren

heldutasuna,

egitura-konplexutasuna

eta

biodibertsitatea

bultzatzea
-

Uren kalitatea bermatzea

-

Bertakoa ez den flora-espezie inbaditzaileak desagerraraztea

-

Aisialdiko jarduerak eta hirigintzaren presioa kontrolatzea

4.9.

Izarraitz KBE (ES2120003)

(17/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Izarraitz (ES2120003) Kontserbazio Bereziko Eremu
izendatu, eta hura kontserbatzeko neurriak ezartzekoa)

EAEko Natura 2000 Sareko Izarraitz (ES2120003) izeneko espazioan Europar
Batasunaren intereseko habitatak eta espezieak daude, hain zuzen, habitatei buruzko
92/43/EEE Zuzentarauaren I. eta II. eranskinetan jasotakoak, bai eta basoko
hegaztien kontserbazioari buruzko

2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean

jasotako hegazti-espezieak ere.
Aztertuta espazioaren egungo egoera, haren ezaugarri fisikoak eta ekologikoak eta
kontserbazioan eragiten duten giza erabilerak, horren ondoren, lekua kudeatzeko
giltzarriak diren elementuak hautatzen dira, eta horiek izango dira, gero, helburuen
eta neurrien proposamenen oinarri nagusia. Hau horrela, neurriak ezartzen dira
helburu hauek lortzeko:
-

Zuhaiztien %75, gutxienez, baso heldu eta zatitu gabeak izatea

-

Bazkaleku eta sasien gaur egungo azalerari eta mosaiko egiturari eustea

-

BBEan bertako ibai karramarroaren (Austropotamobius pallipes) populazio
egonkor eta bideragarri bat finkatzea.
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-

Mehatxatutako kiropteroen populazioei eustea, haien ehiza eremuetan esku
hartuz eta udako eta hibernatzeko babesleku gehiago jarriz.

-

Izarraitzen eta Arno, Pagoeta eta Ernio-Gatzumeren arteko lotura bermatzea.

-

Izarraitzeko

biodibertsitatearen

kontserbazio

egoera

eta

biodibertsitatea

galtzea edo kaltetzea eragin dezaketen arrazoiak ezagutzea, biodibertsitateari
epe luzera eustea bermatzeko neurriak diseinatze aldera.
-

Herritarrek Izarraitzeko BBEan eragina duten erabakiak hartzeko prozesuetan
parte hartzea eta BBEa zaintzen laguntzea sustatzea.

-

Organo konpetente guztien koordinazio instituzionala hobetu eta Ingurumen
araudia eta zatikako araudia egokitu, dokumentu honetako helburu, neurri,
jarraibide eta arauekin bat etor dadin.

Zonakatzeari dagokiola, Zestoako udalerrian ondorengo hauek aurkitzen dira:
-

Eboluzio naturaleko zona

-

Abereen ustiapen estentsiborako zona

-

Errestaurazio ekologikoko zona

-

Babes hertsiko zona

-

Hirigune eta azpiegiturak

4.10. Garapen

Iraunkorraren

Euskal

Ingurumen

Estrategia

(2002-2020) eta IV Ingurumen Esparru Programa 2020
(GIEIE 2002ko ekainaren 4an onetsia, IV IEP 2014ko abenduan onartua).

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak Euskal gizarteak erdietsi behar
dituen ingurumen-xedeak ezartzea du helburu, etorkizuneko belaunaldian ongizatea
arriskuan jarri jabe egungo belaunaldiak bizi-kalitatearen maila egokia lortzea
bermatzeko. Horretarako, zenbait jarduera-jarraibide ezartzen ditu, administraziorako,
ekoizpen-eragileentzat eta gizartearentzat.
Estrategia honek bost helburu ditu:
1. Airea, ura eta lurzoruak garbi eta osasungarri izatea
2. Natura-baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua
3. Naturaren eta bioaniztasunaren babesa
4. Lurralde-oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna.
5. Klima-aldaketaren eragina murriztea
Zestoako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia 4. helmugaren barruan sartu daiteke,
“Lurralde-oreka

eta

mugikortasuna:

ikuspegi

komuna”,

kontutan

hartu

beharreko hurrengo helburu eta jarduerak ditu.
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4. HELMUGA
1. helburua: Lurraldearen erabilera jasangarria lortzea.
-

Lekuaren banaketa eta lurraldeko jarduera sozioekonomikoen banaketa orekatua
hobetzea.

-

Finkatutako hiria berritu eta birgai dadin sustatzea.

-

Hiriko guneen diseinu erakargarria eta bizi-kalitatea hobe daitezen sustatzea.

-

Hirigintzako

plangintza

lurralde-antolamenduko

tresnen

edukien

helburuetara eta

jasangarritasunaren irizpideetara egokitzea.
2.

Natur elementuak hiri-paisaian txertatzea sustatzea (…)

helburua:

Hainbat

erabilera

eta

jardueratako

(jarduera

ekonomikoen,

etxebizitzetarako erabilera eta aisialdirako erabilera) garapen jasangarria izaten utziko
duen irisgarritasuna lortzea:
-

Mugikortasunaren beharrak murriztea; horretarako, ez dira babestu behar motorizatuen
eskaria areagotzea eragingo duen hirigintzako jarduerak eta erabilerak.

IV Ingurumen Esparru Programak aldi baterako horizontea 2020. urtean jarri da,
ingurumen esparruan europar erreferentzi nagusiekin parekatzeko, eta batez ere,
2020ra arteko Europar Batasunaren Ingurumen Arloko VII. Ekintza Programa
Orokorraren «Ondo bizi, gure planetaren mugak errespetatuz» gogoetarekin.
Azken finean, 2020 Ingurumen Esparru Programak:
—

Euskadik jasango dituen ingurumen erronka berriak deskribatzen ditu;

—

2020urterako helburu eta aktuazio nagusiak finkatzen ditu eta

—

Administrazioari,

herritarrei

eta

enpresei

ingurumen

aukerei

buruzko

zehaztasuna eta aurreikuspena eskaintzen ditu
Honen harira, hurrengo helburu estrategikoak ezartzen dira:
-

Kapital natural zaindu, babestu eta lehengoratzea, ekosistemak babestuz.

-

Zerbitzuak modu eraginkorrean erabili eta karbono gutxiago erabiliko
duen ekonomia lehiakor eta berritzaile batera abiatu.

-

Herritarren osasuna eta ongizatea bultzatu eta babestu.

-

Lurraldearen jasangarritasuna areagotu.

-

Politiken koherentzia bermatu, ingurumenaren integrazioa areagotuz.

-

Euskadiren nazioarteko erantzukizuna eta proiekzioan lagundu.

Zestoako HAPOk kontuan hartu beharko ditu udalerriaren etorkizuneko antolamendua
ezartzerako garaian ondorengo muga edo irizpideak:
-

Lurzoruaren artifizializazioa geratu

-

Gainazaleko uren kalitate ona

-

Airearen kalitate ona
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-

Babestutako eremuen azalera handitu

-

Lehengaien kontsumoa murriztu (ura, energia, materialak)

-

Negutegi efektua eragiten duten gasen emisioa murriztu

4.11. Euskal Baso Plana (1994-2030)
Euskal Baso Planak, Euskal Nekazal Plan Estrategikoa garatu du lurraldearen eremu
batzuetan: basoetan, faunan, landaredian eta Parke Naturaletan. Plana baso-azalera
guztietan aplika daiteke, bai eta, horiez gain, etorkizunean ingurunearen faktoreak edo
baldintzatzaile sozio-ekonomikoak direla medio izango diren azaleretan ere. Plan
honen helburuak hurrengoak dira:
1. Baso-lurraldea antolatzea eta mugatzea.
2. baso-kudeaketako arauak ezartzea.
3. Azpiegiturak, informazioa eta prestakuntza teknikoa.
4. Baso-ekintza eta gizartea elkartzea.
Zestoako

udalerriaren

gehiengoa

basoz

estalita

dago.

Horregatik,

Hiri

Antolamendurako Plan Orokorrean aurreikusten diren jarduerek Euskal Baso Plana
kontutan hartu behar izango dute.

4.12 Landa Garapenerako Plana (2014-2020)
2014-2020 Landa Garapenerako Planak, Nekazal Politika Komunaren (PAC) laguntza
ekonomikoa antolatzen du urte hauetan zehar Euskadiko nekazal eremuan bultzatu
beharreko jarduerentzako eta neurrientzako. LGPa, beraz, nekazal eremua osatzen
duten eragile guztientzako (nekazariak, kooperatibak, udaletxeak, etab.) diru-laguntza
baliabidea da. Bruselak (LGENF funtsa) eta Euskal erakundeek (Eusko Jaurlaritza eta
Foru Aldundiak) aurrekontu-ekarpenek finantzatzen dute.
Euskadiko LGPren diseinua honako hauetatik sortutako lehentasunezko beharren
inguruan egituratuko da: gure landa-ingurunea osatzen duten arloen egoeradiagnostikotik, aurre egin beharreko helburu eta ildo estrategikoetatik, eta, azkenik,
ezarri beharreko neurri eta jardueretatik –dagokien diru-esleipenarekin.
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Horrek guztiak bat egin behar du Bruselak LGENF Erregelamenduaren bitartez ezartzen
dituen xedapenekin. Erregelamendu horrek, laburbilduz, 6 lehentasun handi eta horiei
lotutako 18 foku-arlo ezartzen ditu, eta horiei zenbait neurri eta jardueren bitartez
erantzun behar zaie.
LANDA GARAPENEKO
LEHENTASUNAK

FOKU ARLOAK

1. Ezagutzen eta
berrikuntzen transferentzia
sustatzea, nekazaritza- eta
basogintza-sektoreetan eta
landaguneetan

1.A. Landa-inguruetan, berrikuntza eta ezagutza-oinarria sustatzea
1.B. Nekazaritza eta basogintzaren eta ikerketa eta berrikuntzaren
arteko harremana estutzea
1.C. Nekazaritza- eta baso-sektorean, etengabeko ikaskuntza eta
lanbide-heziketa sustatzea

2. Nekazaritza mota guztien
lehiakortasuna eta
nekazaritza-ustiategien
iraunkortasuna bultzatzea

2.A. Egitura-arazoak dituzten ustiategiak berregituratzea erraztea
2.B. Nekazaritza-sektorean, belaunaldi-erreleboa erraztea

3. Elikagaien banatzekatearen antolakuntza zein
arriskuen kudeaketa
hobetzea nekazaritzasektorean

3.A. Ekoizleak integratuagoak egotea banaketa-katean
3.B Arriskuen kudeaketa

4. Nekazaritza eta
basogintzaren mendekoak
diren ekosistemak berritu,
zaindu eta hobetzea

4.A. (1) Biodibertsitatea leheneratzea eta zaintzea, Natura 2000
guneak, natura-balioko nekazaritza-sistemak eta Europako paisaiak
barne
4.B. (1) Uraren kalitatea hobetzea
4.C. (1) Lurzoruaren kalitatea hobetzea

5. Baliabideen
eraginkortasuna eta
hipokarbonikoa eta klimaaldaketetara egokitzeko gai
den ekonomia bultzatzea
nekazaritza, elikadura eta
basogintza sektoreetan

5.A. Nekazaritzan, ura eraginkortasun handiagoz erabiltzea
5.B. Nekazaritzan eta nekazaritzako produktuen eraldaketan,
energia eraginkortasun handiagoz erabiltzea
5.C. Bioekonomia bultzatzeko, energia berriztagarriak,
azpiproduktuak, hondakinak eta elikagaiak ez diren gainerako
lehengaiak hornitzea eta erabiltzea erraztea
5.D Nekazaritzako jardueren oxido nitrokoaren eta metanoaren
isurketak murriztea
5.E. Nekazaritza- eta baso-sektorean, karbonoa harrapatzea
sustatzea

6. Gizarteratzea,
pobreziaren murrizketa eta
garapen ekonomikoa
sustatzea landaguneetan

6.A. Dibertsifikazioa, enpresa txikien sorrera eta enpleguaren
sorrera erraztea
6.B. Landa-inguruneetan, tokiko garapena bultzatzea
6.C. Landa-inguruneetan, informazio eta Komunikazio Teknologiak
(IKT) eskuratzea hobetzea, bai eta horien erabilera eta kalitatea
ere

Programa

honetan

ezarritako

jarduera-eremu

batzuk,

Zestoako

HAPOan

proposatutakoekin erlazionatuta daude.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua. 2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

51

4.13. Klima-Aldaketaren Aurkako 2050erako Euskal Estrategia
(Gobernu Kontseiluak 2015eko ekainean onartua)

Aldaketa klimatikoaren eragina murrizteko eta eraginetara moldatzeko tarteko eta epe
luzerako helburuak dauzkan plangintza tresna da. Honako helmuga nagusiak ezartzen
ditu:
-

Karbono gutxiko energia-eredu baten alde egitea.

-

Emisiorik gabeko garraio baterantz aurrera egitea.

-

Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia areagotzea.

-

Natura ingurunearen erresilientzia handitzea.

-

Lehen sektorearen erresilientzia handitzea eta haren emisioak murriztea.

-

Hiri-hondakinen sorrera murriztea eta zero isurpen lortzea trataerarik gabe.

-

Arriskuei aurre hartzea.

-

Berrikuntza, hobekuntza eta ezagutzaren transferentzia bultzatzea.
Euskal Administrazio Publikoa arduratsu, eredu eta erreferente da klima-

-

aldaketaren arloan.
Nazioartean hartutako konpromisoekin bat eginez, euskal estrategian jasotzen diren bi
helburu konkretuak ondorengoak dira:
-

Berotegi efektuko gasen igorpenak gutxienez % 40 murriztea 2030 erako eta
% 80 murriztea 2050 urterako, 2005ekoak erreferentziatzat hartuta.

-

Energia berriztagarriaren kontsumoa amaierako kontsumoaren % 40 izatera
iristea 2050 urtean.

HAPOko helburu eta irizpideak bat dator Estrategiarekin, izan ere, arintzearen aldeko
apustua

egiten

da

(eraikitako

ehunean

hiri-jarraikortasuna

eta

trinkotasuna

lehenestea, narriatutako eremuak berreskuratzea, Zestoako herrigunean eta auzo
ezberdinen eta inguruko herrien arteko oinezko mugikortasuna erraztea, egungo
arkitektura ondarearen berreskuratu eta balioetsi…).
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4.14 Gipuzkoako

Klima-Aldaketaren

Aurkako

Borroka-

Estrategia 2050
(Maiatzaren 29ko 18/2018 Foru Arauak onartua)

Euskal Estrategiaren ildo beretik, Gipuzkoako estrategiak 2050erako ekonomia
hipokarboniko lehiakorrerako ibilbide-orria ezartzen du eta, trantsizio-prozesuaren
traktore izango direla adierazten du, esaterako energia berriztagarriak, lurraldearen
antolaketa

eta

hirigintza-planifikazioa,

garraio-eredu

europar

efiziente

eta

jasangarriagoa, zero isurpeneko eraikuntzen hedapena, baita karbonoa atzemateko
eta biltegiratzeko teknologiak ere.
Ondorengo helburu klimatikoak ezartzen dira:
-

Arintzea: isurpenak murriztea.

-

Egokitzapena:

erresistentzia

handitzea

eta

klima-aldaketaren

efektu

negatiboen aurreko ahulezia murriztea.
Gipuzkoako estrategian ezarritako jomugan honakoak dira:
-

Berotegi efektuko gasen igorpenak gutxienez % 40 murriztea 2030 erako eta
% 80 murriztea 2050 urterako, 2005ekoak erreferentziatzat hartuta.

-

Energia berriztagarriaren kontsumoa amaierako kontsumoaren % 80 izatera
iristea 2050 urtean, epe-erdiko helburu gisa % 30 izatea 2030 urtean.

Foru estrategian energia berriztagarrien inguruan ezarritako jomuga zorrotzagoa da
euskal estrategiakoa baino.
Aurreko atalean aipatu moduan, HAPOk Gipuzkoako Klima-Aldaketaren Aurkako
Borroka-Estrategiarekin bat datozen helburu eta irizpideak ezartzen ditu.

4.15. Gipuzkoa Energia Foru Plana
(Diputatu Kontseiluak 2013ko urriaren 8an hartutako erabakiaren bitartez onartua)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak,
Gipuzkoa Energia Foru Plana izenekoa landuz sistema energetiko iraunkor bateranzko
trantsizioa bizkortzeko egiteko nagusia lortzen lagundu nahi du, Europako aginduak
betez eta bertan ezarritako helburuetan parte hartuz. Hala, Planaren helburu orokorrak
hurrengoak dira:
1.- Negutegi efektuko gasen emisioak gutxitzea.
2.-

GFAren

eskumenera

dauden

eremuetan

aurrezpen

eta

efizientzia

energetikoa sistematikoki sustatzea.
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3.-

Energia

berriztagarriak

babesarekin,

ekosistemen

lurralde-orekaren

eta

aniztasun

(hiriguneen

eta

biologikoaren
landaguneen)

hobekuntzarekin eta ondasun komunen defentsarekin modu bateragarrian
sustatzea.
4.- Udalei iraunkortasun energetikoko beren politiken garapenean eta zerbitzuprestazioan

laguntzea,

Autonomia

Erkidegoekin

eta

Estatuarekin

koordinazioan.
5.- Gipuzkoako hiritarren etorkizun energetikoan eragitea, energiaren alderdi
sozialak betetzen direla ziurtatuz, horniduraren ziurtasuna bermatuz,
autohornidurako ratioak hobetuz eta pobrezia energetikoa murriztuz.
6.- Kultura energetiko berri bat zabaltzea hiritarren artean.
7.- Gipuzkoako enpresa- eta industria-sarea sendotzea, teknologia energetiko
berrien eremuan, lekuan lekuko ekonomiarekin eta prestakuntzarekin
lotutako lurraldearen premietara egokitutako aplikazioen bitartez.
Planaren garapena 10 ildo estrategikoen, 23 programa eta 48 ekintzaren bidez
gauzatuko da.

4.16. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru Poluituen Plana
Plan

hau

Garapen

iraunkorraren

euskal

ingurumen-estrategiaren

(2002-2020)

ondorioz egin zen, eta hiru ekintza-lerro nagusi deskribatzen ditu:
1. Babestea eta prebentzioa,
2. Kasurik presazkoenak berreskuratzea
3. Iragan denboretatik lurzoru poluitu gisa oinordetzan hartutako pasiboa epe
ertain-luzera planifikatzea.
Euskadiko Lurzoru Poluituen Planak industria-jarduerako jatorri antropikoa duten
substantzia kimikoetan arreta jartzen du. Plan honek proposatzen dituen ekintza
batzuk

hurrengoak

dira:

Lurzoru

poluituekin

degradatutako

eremuak

lurralde-

antolaketan eta hirigintza-planeamenduan integratzea; kutsadura saihesteko neurriak
sartzea, jarduera-lizentziekin, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioarekin edo ingurunebaimen bateratuarekin. Planaren ekintzek, gainera, kutsatutako edo kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruen inbentario eguneratu bat egitea daukate barne.
Inbentariatutako leku-mota garrantzitsuenak hurrengo lerroetan deskribatuko dira:
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o

Industria-leku aktiboak: Euskal lurraldean presentzia handiena duen tipologia
da.

o

Zabortegiak

o

Jarduera gabeko industria-lekuak:
-

Industria hondakinak: leku hauetan industria-jarduera amaitu da,
baina kontserbazio-egoera txarrean dauden eraikinak daude.

-

Aktibitate gabeko lekuak: leku hauetan industria-jarduera amaitu da,
baina kontserbazio-egoera onean dauden eta berriz erabili litezken
eraikinak daude.

-

Orubeak: industria-jarduera amaitu da, industrial eta eraikinak eraitsi
egin dira.

o

Leku

hondatuak:

partzela

hauetan

iraganean

lurzorua

polui

zezaketen

jarduerak egon ziren, baina gaur egun industriakoa ez den beste erabilera
batzuetarako edo lurzorua poluitzen ez duten jardueretarako erabiltzen dira.
Zestoan, poluituta egon daitezkeen 45 leku daude inbentariatuta (21. mapa eta
―Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak‖ atala), guztira 32,8 hektareako azalera hartzen
dutenak.

4.17. Zestoako Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Plana
2005 urtean, ONDOAN Energía y Medioambiente, Haizea eta Zestoako Udalak eginikoa
da. Dokumentu honen helburu nagusia Diagnostikoa eta jarduera helburuen arteko
lotura ezartzea da, jarduera helburu hauen baitan lehentasunak erabakitzea, Ekintza
Planaren edukien deskribapen zehatza egitea eta ezarpen prozesuaren jarraipena
egiteko Iraunkortasun Adierazle Sistemaren aurkezpen eta deskribapena egitea.
Hurrengo lerro estrategikoak ezartzen dira:
-

Udalerriaren ekonomia sustapena bultzatu

-

Etxebizitza eta oinarrizko zerbitzuak bermatu

-

Hiri ingurunearen eta ingurumen zerbitzuen hobekuntza

-

Herriko mugikortasun beharrak iraunkortasun irizpideekin ase

-

Herritarrekiko komunikazioa eta herritarren sentikortze eta parte-hartzea
hobetu

-

Bioaniztasuna

eta

paisaia

babestu

eta

udalerriko

gune

eta

elementu

esanguratsuak ezagutarazi
-

Iraunkortasun irizpideak txertatu udal kudeaketan.
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Iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Planaren egitura Ildo Estrategikoen definizioan
oinarritzen

da,

hauek

baitira

Planari

erantzuna

eman

nahi

dioten

helburu

estrategikoak.

Ildo estrategiko bakoitzak helburu espezifiko batzuk ditu, Jarduketa Programa moduan
adierazita hain zuzen ere. Aipatu programak Ekintza multzo batean gauzatzen dira, eta
ekintza horiek definitzerakoan xede dituzten helburu orokorrak eta bereziak (lerroak
eta programak), deskribapena, parte hartzen duten entitateak, koste ekonomikoa eta
pertsonala, finantziazio iturriak, eta esleitutako lehentasun maila hartzen dira kontuan.
Ekintza Planean zehaztutako Jarraipena egiteko Adierazle Sistemak ondorengo
adierazleak jasotzen ditu:
-

Eremu publiko irekien eta zerbitzuen erabilgarritasuna udalerrian

-

Lurzoruaren erabilera iraunkorra

-

Tokiko mugikortasuna eta bidaiarien garraioa

-

Garraio-azpiegituretan erabilitako udal-azaleraren banaketa

-

Ur-kontsumoa

-

Energia-kontsumoa

-

Hondakinen sorrera eta kudeaketa

-

Hondakinak uretara isurtzea

-

Ingurumen-kudeaketako sistemak udalerrian

-

Pobrezia eta gizarte-bazterketa

-

Langabezia-tasa

-

Herritarrek udal-komunitatearekin duten gogobetetze-maila

Hauetako adierazleetako batzuk HAPOren ingurumen-jarraipena egiteko baliagarriak
izan daitezke.

4.18. Mugakideak

diren udalerrien

Arau Subsidiarioen

edo

indarrean dauden HAPOen azterketa (Udalplan 2018)


Zumaia (AS, Onespena eta etete partziala, 2004)

Zestoak iparraldetik egiten du muga Zumaiarekin. Bi herrien arteko muga Lurzoru
Urbanizaezina da. Zumaian, Babes Bereziko, Basoa eta Nekazaritza eta Abeltzaintza
lurzoruak daude; Zestoan aldiz, ―Erabilera Zehaztu Gabe‖ dira. Urola eta Arroaerreka
ibaien zati txiki bat Lurrazaleko Uren Babesarako dira. Udalerri hauen hego-ekialdean
eta iparraldean, errepide desberdinei dagozkien Sistema Orokorrak daude
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Deba (AS, Onespena eta etete partziala, 2007)

Deba Zestoaren mendebaldean dago. Bi mugetan kategoria desberdinetako Lurzoru
Urbanizaezinak daude: Zestoan Babes Berezikoak eta Erabilera Zehaztu Gabe dira eta
Deban Ingurumen Hobekuntza, Basoa eta Nekazaritza eta Abeltzaintza, Basoa eta
Ingurumen Hobekuntza.



Azpeitia (HAPO, Behin betiko onespena, 2013)

Azpeitia

hegoaldetik

egiten

du

muga

Zestoarekin,

hauen

arteko

lurzoruak

Urbanizaezinak izanik. Zestoan, batez ere Erabilera Zehaztu Gabe kategoriarekin eta
Babes Bereziko orban bat. Azpeitian, Basoko kategoria da nagusi, baina Babes
Berezikoak eta Nekazaritza eta Abeltzaintza ere badaude.



Errezil (ASk, Behin betiko onespena, 1997)

Errezil Zestoaren hegoaldean dago. Bien arteko mugan Babes Bereziko Lurzoru
Urbanizaezina dago, baina Basoa kategoriaren lerro bat ere badago. Garate ibaiaren
eta honen ibaiadarra, Sorobarri, Lurrazaleko Uren Babesa kategoria dute. Hegoaldean
eta iparraldean, errepide desberdinei dagozkien Sistema Orokorrak daude.



Aia (ASk, Behin betiko onespena, 2009)

Bi herrien arteko mugan Babes Berezia kategoria duten Lurzoru Urbanizaezinak daude.
Baso kategoriaren lerro bat dago eta mendebaldean Nekazaritza eta Abeltzaintza eta
Nekazaritza eta Abeltzaintza. Mugaratz ibaiaren eta honen ibaiadarra, Urtzubieta,
Lurrazaleko Uren Babesa kategoria dute.



Aizarnazabal (ASk, Behin betiko onespena, 2003)

Aizarnazabal Zestoaren ekialdean dago eta hauen arteko mugan Lurzoru Urbanizaezina
dago.

Lehenengoan,

zenbait

kategoria

daude (Basoa,

Ingurumen

Hobekuntza,

Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Erabilera Zehaztu Gabe); Zestoan, Babes Bereziko eta
Erabilera Zehaztu Gabe kategoriak dira nagusi. Mugan, Mugaratz ibaiaren eta honen
ibaiadarra, Urtzubieta, Lurrazaleko Uren Babesa kategoria dute. Hego-mendebaldean
eta ipar-ekialdean, errepide desberdinei dagozkien Sistema Orokorrak daude.
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5.

UDALERRIAREN

ANALISIA,

DIAGNOSTIKOA

ETA

INGURUMEN BALORAZIOA
5.1.

Zestoako deskribapen orokorra

Zestoa Gipuzkoa iparraldean kokatzen da, Urola Kosta eskualdean (ikusi 1. mapa).
Udalerriak 43,74 km2-ko azalera dauka, lurzoruaren %95,5a landa lurzoru edo
urbanizaezina delarik eta 3.846 biztanle ditu, hauetako 1.826 emakumezkoak (%47,5)
eta 2.020 gizonezkoak (%52,5) (Eustat, 2018).
Itsas mailatik 72 metrora kokatzen da eta bere mugak honakoak dira: iparraldean
Zumaia, mendebaldean Deba, hegoaldean Azpeitia eta Errezil eta ekialdean Aia eta
Aizarnazabal.

5.2.

Ingurune

fisikoaren,

ezaugarri

sozioekonomikoen

eta

kulturalaren azterketa
Zestoako Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenak ingurumenean duen
eragina baloratu ahal izateko, honako arloak aztertu dira, batzuk besteak baino
sakonago, garrantziaren arabera betiere:
-

Klima

-

Substratu geologikoa, litologia eta interes geologikoko guneak

-

Geomorfologia eta geoteknia

-

Hidrogeologia

-

Hidrologia

-

Landaredia, lurzoruaren erabilera eta onura publikoko mendiak

-

Fauna

-

Paisaia

-

Natura 2000 Sarea, Batasunaren Intereseko habitatak, Natura 2000 Sarea eta
babestutako beste Espazio eta espezie batzuk

-

Ingurumenari

loturiko

bestelako

alderdiak

(Kalitate

atmosferikoa

eta

akustikoa, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak, arriskuak, etab.)
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5.3.

Klima

Zestoa EAEko ipar isurialdean dago kokatua eta beraz orokorrean, klima mesotermiko
baten ezaugarriak aurkezten ditu, hotz-beroaren ikuspegitik epela eta oso euritsua.
Klima honetan ozeano atlantikoak eragin esanguratsua dauka. Ozeanoko urekin
kontaktuan epeldutako aire masak itsasertzera iristean gau eta egunen, eta uda eta
neguaren arteko oszilazio termikoak txikitzea dakar.

Ondoren aurkezten diren datu klimatologikoak Zestoatik hurbilen kokatuta dagoen
(C0DD - Aizarnazabal) estazio meteorologikoari dagozkio. Estazio hau 25 m-ko
altueran dago kokatuta UTM X 561513,451 eta UTM Y 4789229,213 koordenatuetan.

2018an metatutako prezipitazioa 1.563,7 l/m2izan ziren, maximoak urtarrilean eta
otsailean izanik.

Udako bataz besteko tenperaturak 19-20ºC-ren artean ibiltzen dira, eta neguan 511ºC-ren artean, Aizarnazabal estazioko urteko bataz besteko tenperatura 13,7 ºC
delarik.

Bataz besteko tenperatura (ºC)

13,7

Bataz besteko tenperatura maximoa (ºC)

17,7

Bataz besteko tenperatura minimoa

9,9

Tenperatura maximo absolutua (ºC)

33,4

Tenperatura minimo absolutua (ºC)

-5,1

Aizarnazabal estazio meteorologikoan 2018an jasotako tenperaturak
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Aizarnazabal estazioari dagozkion 2018ko diagrama onbrotermikoak

Klima-aldaketaren inpaktuak kontuan hartuko dira, lurraldean, hiru kategoriatan
zehazki1:
-

Tenperaturak:
o Gipuzkoako lurraldeko batez besteko eta muturreko tenperaturek gora egitea
espero da 1,5ºC eta 5,0ºC artean.
o Bero-boladen maiztasunaren eta batez besteko iraupenaren gorakada txikia
espero da.
o Gainera, tenperaturen eguneroko tartearen hazkunde txikia espero da,
tenperatura maximo eta minimoen arteko alde handiagoa.
o Lurraldeko floraren urtaroko hazkunde-iraupenak gora egitea espero da

-

Kostaldeen gaineko inpaktuak:
o Gipuzkoako kostaldearen inguruan, XXI. mende amaierarako, itsasoaren batez
besteko maila 47-53 cm igotzea aurreikusten da.
Zestoan itsasoaren eragina Beduan igartzen da, Urolaren estuarioan.

-

Prezipitazioa:
o Prezipitazio gutxiago espero dira egungo egoerarekin alderatuz gero, hots,
urteko egun euritsu gutxiago. Baina, hala eta guztiz ere, prezipitazio
bortitzagoak espero dira, eta ondoren lehorte-tarte luzeak.
o Batez

besteko

prezipitazioaren

beherakada

arina

urtaro

guztietarako

aurreikusten da, baina bereziki nabarmena izango da udaberrian (%10-30)
eta udazkenean(%10).

1

Gipuzkoako Klima-Aldaketaren Aurkako Borroka Estrategia 2050. 2018ko maiatza.
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5.4.

Substratu geologikoa eta litologia

Hasierako informazio moduan, EVEk 1/25.000 eta 1/100.000 eskaletan egindako
kartografia geologikoa (63-II, 63-VI orriak), eta EAEko funtsezko kartografia hartu
dira.
Eusko Jaurlaritzako kartografia funtsetik ateratako mapa geologikoaren arabera (2.
mapa), Zestoan ondorengo unitate geologikoak nabarmentzen dira, adin geologikoaren
arabera kronologikoki ordenatuak (parentesi artean mapa geologikoan agertzen den
kodea):
TRIASIKOA (252 – 201 m.u.)
Udalerrian dauden materialik zaharrenak dira, gainazaleraino azaleratutakoak:


Keuper faziea (72.1 – 61 m.u.): buztin nabarrak eta igeltsuak (018) eta
ofitez (019) osatuta, emandako intrusio magmatikoen ondorioz azaleratuak.
Bi materialak azalera txikia okupatzen dute ekialdean.

KONPLEXU URGONIARRA (115 – 108 m.u.):
Konplexu honen barruan hainbat segida bereizi daiteke, Oiz unitatean:
Fazies urgnonianarraren ezarpena: plataformako kareharrien ezarpenaren aurrekoak.
Buztin ikatzuei (044) eta lutita kareharritsu grisei (084) dagokie:


Arrezifeetako kareharri urgnoniarrak: 2.000 m-rainoko potentzia izan dezake
eta sekuentzia honi dagokien materialak arrezifeetako kareharri ugariak
(041) eta ezpuruak (043) dira, Goi Aptiarretik edo Behe edo Erdialderaino
eratu zirenak.



Ezponda eta arro erlatiboko faziesak: Tupak eta kareharrizko limolita
beltzak, lutita silizetsuak (095), Itziarko tupei dagozkienak, beltzak edo oso
ilunak dira, dezimetroetatik metroetaraino geruzatuak.

Udalerriaren mendebaldean, dilista itxura duten silifikazio (009)azaleramenduak ikusi
ziren. Hauek, lurreko litologien eta batez ere Konplexu urgoniarraren karbonatoen
ordezkapenaren ondoriozko silifikazio orokor bat erakusten dute. Inguruan dauden
faila txikien tenperatura baxuko jarduera hidrotermalekin lotzen da.
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KONPLEXU SUPRAURGONIARRA Deba edo ―Flysch beltza‖ Formazioa (105 – 95 m.u.):
turbidita ezaugarriak dituzten itsas maila nahiko sakoneko materialak dira. Hemen
agertzen diren litologiak: lutita karetsu edo silizetsuak (056) eta harreharri
silizeoen txandaketa eta lutitak (050), zentimetroko lodieradunak.
GOI-KRETAZIKOA (100 – 66 m.u.)
Arroka bolkanikoekin nahasten diren flysch motako materialen segidak dira nagusi. 2
formazio bereizten dira:


Flysch kalkareoa: material margotsuez osatuta dago batez ere. Bertan,
margen, kareharri margatsu eta kareharri gris edo gorrien txandaketa
(058) agertzen da.



Flysch dentriko-kalkareoa: kareharri hareatsu edo limolitikoen eta tupen
flysch txandaketa (062) agertzen da, marga eta lutita karetsuez osatuta
dago, gris ilun kolorekoak, hareharri haretsu eta harearri karetsuekin
txandakatuz zentimetro eta dezimetro tamainako multzoekin.

KUATERNARIOA (2-0 m.u.):
Material kuaternarioak material berrienak dira:
-

Metaketa

alubiarra

eta

alubio-kolubiarra

(184).

Haran-hondoetako

betegarriak dira, material askotako legar borobilez osatuta; metaketaren
goialdean material finak daude. Urola ibaiaren uholde lautadaz osatuta dago.
Mapa litologikoan arrokak motaren arabera sailkatzen dira, euren adina kontuan
hartu gabe. Zestoako udalerrian litologia ezberdinak aurkitu daitezke:
-

Gainazaleko metaketak. Urola ibaiertzaren metaketa alubiar eta alubiokolubiarrak dira.

-

Detritiko txandaketak. Litología ugariena da eta harearri eta lutita eta lutita
karetsu edo silizetsuen txandaketaz osatuta dago. Udalerri hegoaldean eta
iparraldean agertzen da.

-

Karbonato gabeko margak. Itziargo tupak dauden zonaldeei dagokie.
Zestoa erdialdean ugariak dira.

-

Kareharri ezpuruak eta kalkarenitak. Iparraldean eta ekialdean agertzen
diren kareharri haretsu edo limilitoen txandakatze flyschoideari dagokie eta
hegoaldean dauden kareharri urgoniar ez-puruekin

-

Kareharriak.

Erdialdean

eta

hego-ekialdean

agertzen

diren

kareharri

urgoniarrei dagokie.
-

Margo-kareharriak,

marga

karetsu

eta

kalkarenita

txandaketak

udalerriaren iparraldean agertzen diren marga, margo-kareharri, kareharri eta
hareharriei dagokie.
-

Lutitak. Batez ere, ekialdean dira ugariak eta lutita karetsu grisei dagokie.
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-

Margak. Iparraldean agertzen dira, eskistodun marga grisei dagokie.

-

Arroka filoniarrak. Bulkanismo azidoei dagokien silifikazioak dira, ekialdean
orban txikiak agertzen dira.

-

Buztinak igeltsu eta bestelako gatzekin eta ofitak. Zestoan gutxien
aurkitu daitezkeenak dira.

Substratuaren
arabera,

aldakaritze

erregolitoaren

prozesu

lodieraren

geodinamikoen
mapak

bost

ondorioz,

mota

lekuko

desberdin

litologiaren

bereizten

ditu

gainazalean aldakaritutako materialen lodieraren arabera. Udalerrian, 3 motakoak
betetzen du azalera gehien.
-

1. mota. 0,5 metro baino gutxiagoko aldakari lodiera daukatenak, hau da,
gainazaleko aldaketak izan dituztenak. Mota hau erdialdean eta hegoaldean
agertzen da, sakabanatuta.

-

2. mota. 0,5 eta metro 1 artekoa. Udalerriaren ipar eta hegoaldean aurkitzen
da nagusiki.

-

3. mota. Metro 1 eta 2 m arteko erregolitoaren aldakaritzea dauka. Udalerriko
toki gehienetan topatu daiteke, erdian batez ere.

-

4. mota. 2 eta 4 metro arteko lodiera. Sakabanatuta agertzen da Arroa
Behekoan, hirigunearen inguruetan eta Sastarrainerreka eta Otaola ibaiibilguetan, batez ere.

-

5. mota. 4 m baino gehiagoko lodiera dauka eta ibai-ibilguei eta ibaiertzei
lotuta egoten da. Kasu honetan Urola, Narrondo, Altzolarats eta hainbat
ibaiadarrekin lotuta.
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Erregolitoaren lodiera Zestoan

5.4.1. Interes geologikoko puntu eta eremuak
EAEko gaikako kartografian oinarrituta, Zestoan interes geologikoko puntu eta eremu
batzuk aurkitu dira. Alde batetik, udalerrian zenbait puntu interesgarri topatu daitezke,
hala nola, Indamendi, Ertxiña eta Santangrazi katalogatutako gailurrei dagozkien
intereseko puntuak, baita zenbait kobazulo ere. Bestalde, berezko interes geologikoa
duten 5 eremu eta puntu aurkitu daitezke eta hauen guzti hauen ezaugarriak
ondorengo taulan jaso dira. Azkenik, Geologia Interesdun Leku (GIL) bat dago, zeina
EAEko Geodibertsitatearen Estrategian sartuta dagoen (Iraetako meandroa).

Kodea
0612
(LIG 073)

Eremua

Interes mota

Balioa

Iraetako meandroa

Geomorfologiko - Estratigrafikoa

Altua

0616

Toles sinsedimentarioak. Etxandi

Definitu gabea

Altua

0618

Autobideko tolestura-estiloak

Definitu gabea

Ertaina

0643

Iribarrengo harrieta zementatua

Definitu gabea

Baxua

0644

Aizarna-Zestoako poljea

Definitu gabea

Ertaina

Zestoan ageri diren interes geologikoko puntu eta eremuen ezaugarri nagusiak
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Iraetako meandroa (073 GIL)

Urola ibaian dagoen meandroa da. Iraeta pasatutakoan erresistentzia gutxiagoko
litologiak nagusi diren eremu batera sartutakoan, ibaiak haran zabalago bat eratzen du
eta uholde-lautada garatuago aurkitzen da. Aurrerago dagoen hareharrizko mendibizkar batek eraginda Urola Urola ibaiak norabidea aldatzen du. Eremu horretan aldapa
txikiagoa denez eta material bigunak (lutitak eta margak) daudenez, erradio handiko
hiru

meandro

eratu

dira.

Meandro

horietatik,

nabarmentzekoa

da

Iraetakoa,

trazaduragatik eta paisaia-balioarengatik.

5.5.

Geomorfologia

Atal honek udalerriaren erliebe formak aztertzen ditu. Mapa geomorfologikotik malda,
altuera eta esposizioak aztertu daitezke.
Altuera mapan (4. mapa), kota maximoak 700 m baino gehiagokoak ez direla ikus
daiteke. Eremu garaienak hegoaldean daude eta Ernio mendigunearen tontorrak dira
(Txoondegi, Artzaingana, Munomendi eta Mugarriluzeko Punta). Zestoako herri-gune
nagusia 72 metrotara dago kokatuta.
Mapa geomorfologikoak (5. mapa) Zestoan aurki daitezkeen interes geomorfologikoko
eremuak aurkezten ditu. Eremu hauek jatorriaren arabera sistema ezberdinei
dagozkie: karstikoa, maldetako, alubiarra, ibaietakoa, estuariokoa eta antropogenikoa.
Sistema karstikoari lapiaz estalia eta dolinak bezalako unitate geomorfologikoak
dagozkio nagusiki, lapiaz erdi-estali eta biluziak, dolina zelai eta hondo-betea duten
dolinekin batera. Guzti hauek udalerriaren erdialdeko kareharrietan aurkitzen dira.
Maldetako sistemari higadura aktiboko guneak (erretenak), pikor xeheko mendi-hegal
metaketak, aireratze orbanak eta bloke-kolubiarrak dagozkio. Urola ibaiaren sistema
alubiarrean terrazak eta ibarrak agertzen dira. Ibai berari lotuta estuarioko sistema
agertzen da, zeinari mareaz-gaindiko hareatzak dagozkio. Erauzketa eremu zaharrak
eta Urola ibaiari lotutako kanala sistema antropogenikoaren parte dira.
Maldei dagokienez (6. mapa), Zestoak % 50 baino gehiagoko maldak nagusitzen diren
topografia izurtua aurkezten du udalerriaren gune gehienetan. Eremu lauenak (%5-10)
oso urriak dira eta Aizarna auzoan, Arroako industrialdeako ibarrean eta Iraetako
meandroan daude.
Esposizio mapak (7. mapa) azalera baten posizioa zehazten du puntu kardinalei
dagokienez. Zestoako orografia malkartsua dela eta, udalerrian era guztietako
esposizioak topatu daitezke ia edonon.
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Mapa geoteknikoa (8. mapa) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko kartografiatik aterata
dago. Substratu geologikoaren aplikazio praktikoa irudikatzen du, bere izaera
litologikoa eta geomorfologikoa kontutan hartuta.

Orokorrean,

udalerriaren

zati

gehienean

eraikuntzarako

baldintza

egokiak

edo

onargarriak ematen dira, udalerri osoan barreiaturik aurki daitezkeelarik. Baldintza
oso aurkakoak eta aurkakoak ur-ibilguen eta eremu malkartsuetan aurkitzen dira.
Eremu hauetan uholde, istiltze eta ezargune arazoak, eta maldaren ezegonkortasuna
eta malda biziak (>%30) ematen dira.

5.6.

Hidrogeologia

Udalerriaren azterketa hidrologikoa egiteko, EVEk 1/100.000 eskalan argitaratutako
Euskadiko Mapa Hidrologikoa eta Eusko Jaurlaritzaren ingurune kartografia erabili dira.

Zestoako udalerria Ipar Antiklinorioa deritzon Domeinu Hidrogeologikoan dago bere
osotasunean. Iparraldetik hegoaldera, hiru lurrazpiko ur-masa aurki daitezke: ZumaiaIrun, Ipar Antiklinorioa eta Gatzume-Tolosa.

5.6.1. Iragazkortasuna
Lurzoruaren ezaugarri fisiko-kimikoen arabera (egitura, trinkotze maila, lodiera,
etab.), Zestoa udalerrian ondorengo iragazkortasun kategoriak topatu daitezke (ikusi
9. mapa).
-

Porositateagatik iragazkortasun baxua. Mota hau ugarienetakoa da,
hareharri eta lutita txandaketei eta lutita karetsuei loturik dago.

-

Porositateagatik iragazkortasun ertaina. Urolako gainazaleko metaketei
loturik dago.

-

Artesiagatiko iragazkortasun baxua. Iparraldean aurkitzen dira eta Itziarko
margei dagokie, margak, margo-kareharriak, kareharriak eta harearriak eta
margak eta margo-kareharri mailak, krinoide kalkarenitak.

-

Artesiagatiko iragazkortasun ertaina. Mota hau marga eta kareharri
hareatsu txandaketei, baita kareharri masiboei eta iparralde, erdialdean eta
udalerriaren ekialdean dauden silifikazio txandaketei dagokie.

-

Artesiagatiko iragazkortasun altua. Kareharriekin erlazionatuta daude eta
banda itxuran agertzen dira ekialdean eta erdialdeko guneetan.

-

Iragazgaitza. Erdialdean dauden buztin ikatzuekin erlazionatuta dago.
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Iragazkortasun altua dela eta, Zestoa, Izarraitz, Ilarratxo-Pagaluz eta Gatzume
sektoreak eta Gatzume, Arrola-Murumendi eta Zumaia-Irun Kuaternarioko sektoreak
nabarmentzen dira.

5.6.2. Akuiferon zaurkortasuna
Akuiferoen zaurkortasunari dagokionez (ikusi 10. mapa), iragazkortasun txikia duten
detritiko txandaketa eta margak nagusi direnez, udalerriaren iparraldean, hegoaldean
eta mendebaldean zaurkortasuna baxua, oso baxua edo ezdeusa da Udalerriaren
erdialdean zaurkortasuna ertaina da (lutiten presentzia dela eta) edota altua eta oso
altua (kareharriak eta alubiar eta kolubiarren metaketak agertzen diren eremuetan).

5.6.3. Ur-puntuak
Udalerrian mota askotariko ur ustiapenak daude iturburuak, gainazaleko bilketak,
galeriak,

piezometroak eta

(ureztapena,
medikuntzakoa

ustiaketa

abeltzaintza,
eta

zundaketak)

nekazaritza,

industria-jarduera).

eta

etxekoa,
Hauetako

erabilera

ezberdinarekin

hiri-hornidura,
bi

Kantauri

minerala-

Ekialdeko

Plan

Hidrologikoaren Eremu Babestuen Erregistroan jasotzen dira hornidurarako ur-bilketa
moduan: Aizbeltz eta Ezkurreta.

5.7.

Hidrologia

Zestoako sare hidrografikoa udalerria zeharkatzen duen ibai nagusi batek eta zazpi
arrotan bereiztutako ibaiadarrek osatzen dute. Iparraldeko errekak Arroaerreka arroan
daude, mendebaldekoak Goitzibar, Urola eta Sastarrainerreka arroetan, hegoaldekoak
Otaola eta Granadaerreka arroetan, ekialdekoak Altzolarats arroan eta erdialdekoak
Urola arroan. Hauetaz gain beste bi arrok azalera oso txikia dute udalerrian (Oria eta
Señaratz). Ia lurralde osoa Urola unitate hidrologikoaren baitan geratzen da, Oriari
dagokion ekialdeko zati txiki bat izan ezik. Nabarmentzekoa da, Kantauri Ekialdeko
Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoak 2015-2021, Altzolarats ibaiaren zati
bat ibai-erreserba natural gisa eta babes bereziko ibai tarte gisa, ingurumenari
dagokiola, izendatzen ditu. Honez gain, Sastarrain errekaren zati bat babes bereziko
ibai tarte gisa aspektu naturalei dagokiela.
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Urola ibai Zestoako hirigunetik

5.7.1. Lurrazaleko uren kalitatea
Lurrazaleko uren kalitateari dagokionez, eta ―EAEko ibaien egoera biologikoa‖-ri
buruzko 2018 urteko txostenak jasotako emaitzak aztertuz, Urola - E unitate
hidrologikoko ur masen egoera ekologikoa ―ona‖ da, bai 2018 urterako baita 20142018

bosturtekorako

ere.

Altsolaratz

eta

Arroaerrekan

(Narrondo)

kokatutako

estazioek egoera ekologiko ―ona‖ dute. Hala ere, Larrondon arrain-hazkuntzaren fauna
indikatzailea ez da betetzen amuarrainaren dentsitate baxuagatik.

URO400, UAL090 eta ULA040 estazioen Egoera Ekologikoaren laburpena eta diagnosia
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Egoera ekologikoaren diagnostikoa. Urola Unitate Hidrologikoa (2018ko kanpaina)
Iturria: Ibaien egoera biologikoaren jarraipena egiteko sarea. Eusko Jaurlaritza. (2018)

5.8.

Edafologia

Lurzoruaren profila geruza horizontalez osatzen da. Hauek prozesu fisiko-kimiko eta
meteorizazio biologikoaren ondorioa dira (klima, topografia, izaki bizidunak, etab.)
jatorrizko substratu arrokatsuan aldaketak sortu dituztenak. Udalerriaren edafologiari
dagokionez (ikusi 12. mapa), hamar unitate aurkitu daitezke: hainbat kanbisol,
flubisol, litosol, akrisol, erregosol, rendzina eta erranker mota.

-

Kanbisol eutrikoa: kanbisolak, horizonte B kanbiko bat ama arrokaren
neurrizko aldaketa izateagatik eta horizonte A molikoa (zuria eta organikoa),
unbrikoa

(orbanikoa

baina

molikoa

baino

bigunagoa)

edo

okrikoa

(gainazalekoa eta gutxi garatutakoa) izateagatik nabarmentzen dira. Kanbisol
eutrikoa materia organiko aberatsa duen horizontea izateagatik bereizten da .
Zestoan azalera gehien betetzen dutenak dira.

-

Kanbisol humikoa: udalerriaren hegoaldean dago eta A horizontea 25cm-ko
lodiera dauka eta unbrikoa edo molikoa izan daiteke.
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-

Kanbisol dristrikoa: 30cm edo gehiagoko lodiera duen azal azpiko geruza
gorrixka eta hezea izatea dira honen bereizgarri. Udalerriaren hego-erdialdean
ugariak dira.

-

Kanbisol kromikoa: base saturazioa %50ekoa baino baxuagoa da. Arroa eta
Iraeta inguruetan agertzen da bereziki.

-

Flubisol eutrikoa: ibai ibilguei lotutako lurzoruak dira, ibaiaren metaketez
osatua eta aldian-aldian urez

betetzen direnak

(Urola, Altzolarats eta

Narrondo). AC profila dauka, non horizonteak bereiztea zaila den.
-

Akrisol

ortikoa:

arroka

azidoen

gainean

garatzen

da

eta

alterazio

handiarekin. Udalerriaren hegoaldean agertzen da.
-

Litosola:

gutxi

eboluzionatutako

lurrak

dira

eta

lodiera

txikia

dute

substratuaren arrokan, orokorrean hareharritsuak dira. ekoizpen ahalmenik
gabeko lurzoruak dira. sakabanatuta ageri dira udalerriaren hego erdialdean.
-

Lubisola: finkatu gabeko materialen gainean garatzen dira eta gune lau eta
malda leuna duten tokietan nagusitzen dira. Batez ere, erdialdean agertzen
dira.

5.9.

Landaredia eta lurzoruaren erabilera

5.9.1. Landaredia potentziala
Udalerriko landaredia potentziala 1:25.000 eskalan eginda dagoen EAEko landaretza
mapan agertzen da. Bertan, hurrengo landaretza unitateak irudikatzen dira (ikusi 13.
mapa):
-

Karaitzetako komunitate-konplexua

-

Erkamezti-harizti kaltzikola (Quercus pubescens)

-

Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa

-

Haltzadi kantauriarra

-

Artadi kantauriarra

-

Pagadi azidofiloa

-

Pagadi kaltzikola edo eutrofikoa

Landaretza potentzialaren unitate handiena harizti azidofilo eta harizti baso misto
atlantikoa litzateke. Kantauriar isurialdean oso ugaria den landaretza multzo honetan,
haritz kandudunez (Quercus robur) osatutako basoak dira nagusi.
Erkamezti-harizti kaltzikola (Quercus pubescens-ekin) Gurutzea gailurretik
gertu aurkituko litzateke soilik.
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Pagadi azidofiloek Endoia inguruetan eta Mumonediren magalean gune txikiak
beteko lituzkete. Pagadi kaltzikola edo eutrofikoa, aldiz, Hernioren magalean eta
Indamendi eta Otamotza gailurretan aurkituko litzateke.
Artadi kantauriarra lurraldean sakabanatuta egongo litzateke, nagusiki, erdialdean
eta baso trinkoak osatuz. Artadi kantauriarrean, artadia da (Quercus ilex) baso
naturala osatzen duen espezie nagusia. Mota honetako masetan, hosto iraunkorreko
espezieak, landare igokariak eta garapen trinkodun fisionomiadunak agertzen dira.
Urola, Altzolarats, Narruondo eta Lasao ibaiertzetan, haltzadi kantauriarra aurkituko
litzatekeen,

hariztiarekin

kontaktuan.

Karaitzetako

komunitate-konplexua

Santaengrazi mendilerroan eta Ertxiñaren magalean egongo litzateke.

5.9.2. Egungo landaredia
Denboran zehar, landaretza estalduran aldaketak egon dira, batez ere gizakion
jarduera dela eta, beraz, gaur egun aurkitu daitekeen landaretza egon beharreko
landaretza potentzialaren desberdina da. Eusko Jaurlaritzaren funtsezko kartografiaren
arabera, Zestoan honako landaretza elkarteak aurkitu daitezke (14. mapa):
BASOAK ETA BASO-LANDAKETAK
 Fruta-arbolen landaketak

 Zuhaitz hostozabalen baso gazteak

 Artadi kantauriarra

 Quercus rubra landaketak

 Urkidiak

 Hostozabal

 Ibaiertzeko haltzadi eurosiberiarra
 Pagadi azidofilo atlantiarra

 Bestelako

 Pagadi basofilo edo neutroa

hostogalkorren

landaketa

gazteak
hostozabal

hosto

erorkorren

landaketak

 Harizti-pagadi azidofilo atlantiarra

 Robinia pseudoacacia landaketak

 Quercus gr. Pubescens-en basoa

 Larix sp. landaketak

 Quercus robur nagusitzen deneko baso

 Chamaecyparis lawsoniana landaketak

azidofiloa
 Hostozabalen

 Platanus sp. Landaketak
baso

misto

mesotrofoa,

atlantiarra

 Hostozabalen baso moztu berriak
 Koniferoen baso moztu berriak

 Kararrizko arroiletako baso mistoa

 Koniferoen landaketa gazteak

 Quercus robur eta Quercus ilex-en baso

 Pseudotsuga menziesii landaketak

mistoa

 Pinus radiata landaketak
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SASTRAKAK ETA ZUHAIXKAK
 Arantzadi atlantiar kaltzikolak

 Ulex europaeus-en otadi atlantiarra

 Lahardi kaltzikola (Rubus ulmifolius)

 Txilardi kaltzikola atlantiarra, Genista-rekin

 Bertako espezieen heskaiak

 Ulex sp nagusitzen den txilardi atlantiarra

LANDAREDIA GABEKO EDO LANDAREDIA IREKIKO LUR KONTINENTALAK
 Zona epeletako hartxingadi kalkareoak

 Lur zapalduak

 Harkaizti basikoetako landaredia
BELARDIAK ETA BELARKARA HABITATAK
 Belardi larratuak eta manipulatu gabeko

 Iratzedi

larreak

muinotarra

 Larre harritsu kalkareoak

 Iratzedi

 Abiztiak eta Mesobromion taldeko larreak

menditarra

atlantiar

eta

subatlantiar

atlantiar

eta

subatlantiar

 Larratu gabeko segabelardi atlantiarrak
NEKAZARITZA LURSAILAK ETA LORATEGIAK
 Baratzak eta mintegiak

 Eremu asfaltatuei loturiko landaredia

Harizti azidofiloaren eta harizti baso misto atlantikoaren azalera potentziala,
batez ere koniferoen landaketek (Pinus radiata), eta neurri txikiagoan, larratu gabeko
sega-belardi atlantiarrek eta belardi larratuak eta manipulatu gabeko larreek bete
dute, baso azidofiloa udalerrian barreiatutako eremu txikietara mugatuz.
Erkamezti-harizti kaltzikola (Quercus pubescens-ekin) Gurutzea gailurretik
gertu aurkitu daiteke, baina azalera txikiagoa dauka.
Pagadi azidofiloa koniferoen landaketek, nagusiki, Pinus radiata eta hein txikiago
baten Douglas izei (Pseudotsuga menziessi) landaketek ordezkatu dute. Pagadi
kaltzikola edo eutrofoaren azalera potentziala konifero landaketek, belardi larratu eta
manipulatu gabeko larreek, baita albizti eta Mesobromion taldeko larreek bete dute.
Artadi kantauriarra nagusitzen zen azaleran, zati bat belardiz, baratzez, mintegiz,
txilardi kaltzikola atlantiarrez, Genista-rekin eta abizti eta Mesobromion taldeko larreez
okupaturik dago. Nahiz eta azalera txikiagoan bada ere, Iraeta, Zestoa eta Aizarnako
inguruetan artadi kantauriar orbanak ageri diren.
Haltzadi kantauriarra ur ibilguen ertzetako eremu txikietan agertzen da. Urola ibaian
agertzen

da

bereziki,

baina

honen

ibaiadarretan

ere

aurkitu

daiteke,

Sastarrainerrekan, Zestoako hirigunetik gertu eta Lizardin, Lasaoko gunean. Arroa
Behean, Narrondon eta honen ibaiadarra den Errekazarren eta Lasaon Otaola ibaian.
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Ondorengo taulan landaredi unitate nagusien (>%1) azalera eta udalerrian okupatzen
duen ehunekoa jaso dira.

Kodea

Landaredi unitatea

Azalera (Ha)

%

E1.26

Albiztiak eta Mesobromion taldeko larreak

139,72 3,19

E2.11

Belardi larratuak eta manipulatu gabeko larreak

488,71 11,17

E2.21

Larratu gabeko sega-belardi atlantiarrak

620,56 14,19

E5.31(X)

Iratzedi atlantiar eta subatlantiar muinotarra

F4.23(X)

Erica eta Ulex-en txilardi atlantiarrak

F7.44(Y)

Txilardi kaltzikola atlantiarra, Genistarekin

G1.86

Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa

G1.D(X)

Frutarbolen landaketak

54,46 1,25

G2.121

Artadi kantauriarra

63,28 1,45

G3.F(P)

Pinus radiata-landaketak

G3.F(T)

Chamaecyparis lawsoniana landaketak

G3.F(U)

Pseudotsuga menziesii landaketak

G5.61

Zuhaitz hostozabalen baso gazteak

137,67 3,15

G5.74

Koniferoen landaketa gazteak

350,52 8,01

G5.82

Koniferoen baso moztu berriak

52,24 1,19

J2

Dentsitate baxuko eraikinak

89,81 2,05

J4.2

Errepide sareak

33,06 0,76

79,63 1,82
118,03 2,70
88,42 2,02
363,11 8,30

1.066,69 24,39
105,77 2,42
98,47 2,25

Zestoan aurkitu daitezkeen landaredi unitate nagusiak

Orokorrean, bi landaredia mota nagusitzen
dira: koniferoen baso landaketak (Pinus
radiata

batez

ere)

lurraldearen

%40

hartzen dutenak eta belardi eta larreak
udalerriaren

%30ean.

Bertako

hostozabalen basoak azaleraren %16 soilik
hartzen dute. Azken hauek gehien bat
haritzez osatutako basoak dira eta, neurri
txikiagoan, errekei lotutako ibar-basoak
(haltzadiak), pagadiak eta artadiak.

Urola ibai ertzeko landaredia
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Dena den, kontuan hartu behar da datu hauek zaharkituak gelditu direla (2009) eta
azken Baso-Inbentarioak dituen datuak zertxobait aldatzen direla (ikusi 5.9.5) atala

5.9.3. Mehatxatutako flora espezieak
Flora mehatxatuari dagokionez, eta EAEko ingurumen kartografiaren arabera eta
Eusko Jaurlaritzaren web orrialdearen arabera, Zestoan edo inguruko mugetan
Mehatxatutako Espezieen Euskal Katalogoan (MEEK) edota EAEko Zerrenda Gorrian
(EZG) dauden 14 espezie aurkitu daitezke:
Izen zientifikoa

MEEK

EAEko ZG

Carex strigosa
Gallium arenarium
Ilex aquifolium
Limonium humile
Medicago marina
Osmunda regalis
Quercus robur
Quercus suber
Ruscus aculeatus
Salicornia dolichostachya
Stachys palustris
Taxus baccata
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

Kaltebera
Galtzeko arriskuan
Interes Berezikoa
Galtzeko arriskuan
Galtzeko arriskuan
Interes Berezikoa
Interes Berezikoa
Arraroa
Interes Berezikoa
Arraroa
Arraroa
Interes Berezikoa
Kaltebera
Kaltebera

Kaltebera
Galtzeko arrisku larrian
Ardura txikia
Arriskuan
Galtzeko arrisku larrian
Ardura txikia
Ardura txikia
Ia mehatxatua
Ia mehatxatua
Ia mehatxatua
Ardura txikia
Kaltebera
Kaltebera

Zestoan edo inguruetan dauden mehatxatutako flora espezieak
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Zestoan, MEEK-ean aurkitu daitekeen flora mehatxatuaren kuadrikulak, eskuragarri dagoen
ingurumen kartografiaren arabera.

5.9.4. Landaredi inbaditzailea
Landaredi inbaditzaileari dagokiola, 2008.urtean Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta
Lurralde

Antolamendurako

Sailak

argitaratu

zuen

―EAEko

flora

aloktono

inbaditzailearen diagnosia‖ ikerketaren arabera, Zestoako udalerrian ondorengo
espezie hauek aurkituko lirateke:
-

Amaranthus cruentus

-

Carpobrotus edulis*

-

Dichonda micrantha

-

Amaranthus deflexus

-

Centrantuhus ruber*

-

Duchesnea indica

-

Amaranthus hybridus

-

Chenopodyum

-

Echinochloa crus-galli

-

Amaranthus powelii

-

Erigeron karvinskianus

-

Amaranthus retoflexus

-

Comyza canadensis

-

Eragostris virescens

-

Artemisia verlotiorum

-

Conyza sumatrensis

-

Fallopia japonica*

-

Arcotheca caléndula

-

Conyza bonariensis

-

Galinsoga quadriradiata

-

Arundo donax

-

Cortaderia selloana

-

Impatiens balfourii

-

Aster squamatus

-

Coronopus didymus

-

Ipomoea indica*

-

Baccharis halimifolia**

-

Crocosmia x crocosmiiflora

-

Lepidium virginicum

-

Bidens aurea

-

Cyperus eragrostis

-

Lonicera japonica

-

Bidens frondosa

-

Cymbalaria muralis

-

Mattthiola incana

-

Bromus catharticus

-

Datura stramonium

-

Matricaria discoidea

ambrosioides
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-

Medicago sativa

-

Paspalum vaginatum

-

Sorghum halepense

-

Oenothera glazioviana

-

Platanus hispanica

-

Spartina alterniflora*

-

Oenothera rosea

-

Robinia pseudoacacia

-

Spartina patens*

-

Oenothera drummondii

-

Senecio cineraria

-

Sporobolus indicus

-

Oxalis latifolia

-

Senecio mikanioides

-

Stenotaphrum secundatum

-

Phalaris aquatica

-

Setaria parviflora

-

Tropaeolum majus

-

Paspalum dilatatum

-

Solanum chenopodioides

-

Veronica pérsica

-

Paspalum disticum

-

Solica pterosperma

-

Xanthium strumarium

Izartxo

batez

(*)

markatuak

dauden

espezieak,

Espainiako

Espezie

Exotiko

Inbaditzaileen Katalogoan gehituak daude eta bi izartxoz (**) ageri direnak,
aipatutako katalogoan agertzeaz gain, Europar Batasunarentzat kezkagarriak diren
espezie exotikoen zerrendan ageri dira.

5.9.5. Lurzoruaren erabilera
Zestoako lurzoruaren erabilerari dagokionez (ikusi 15. mapa), 2018ko azken Baso
Inbentarioan jaso denaren arabera, hurrengo taulan agertzen den moduan banatzen
dira.
Erabilera
Arroka azaleramenduak
Zuhaixkak
Artifiziala
Basoa
Ibar-basoa
Baso landaketak
Laborantzak
Ur-ibilguak
Belardi-larreak
Nekazaritza-artifiziala mosaikoa
Larre-sastrakadia
Belardiak
Lehen sektorea

Azalera
(Ha)
2,27
341,41
164,23

Udalerriko
ehunekoa
< 1,0
7,81
3,76

709,58
47,75
1.601,85
58,84
22,26
29,47
0,35
87,29
1.289,89
19,17

16,22
1,09
36,63
1,35
< 1,0
< 1,0
< 1,0
2,00
29,49
< 1,0

2018 urteko Baso Inbentarioa(Eusko Jaurlaritza)

Datu hauen arabera, baso landaketek udalerriaren %37 hartzen dute (1.600
hektarea). Bigarren lekuan belardiak daude, azaleraren %30 inguru harturik (1.300
hektarea). Bertako basoa hirugarren lekuan egongo litzateke, udalerriaren azaleraren
%17 harturik.
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Zestoako udalerrian ematen diren lurzoruaren erabilera nagusien
banaketaren irudikapena

5.9.6. Herri Onurako Mendiak eta Babes Mendiak
Zestoan Gipuzkoako Foru Aldundiarena den Herri Onurako Mendi bakar bat dago
(Pagoeta MUP 1.016.1), Pagoetako Parke Natural eta KBE-aren barruan dago (ikusi
20.mapa) gehiengoa osatzen duena. Udalerriaren ekialdean kokatzen da, Granada
erreka Altzolarats bihurtzen den inguruan. Udalerriaren barruan mendi honek
okupatzen duen azalera 31,3 Ha-koa da, hau da udalerriaren azaleraren %1a baino
gutxiago.

5.10. Fauna
Orokorrean, udalerrian aurkitu daitezkeen fauna espezie gehienak, baso ekosistema
desberdinei eta belardi eta larrez osaturiko gune zabalekin loturik daude. Interes
handiena

dutenak,

batez

ere,

ekosistema

urtar,

bertako

baso

eta

arroka

azaleramenduei loturik daude. Azken hauek, eremu babestuetan agertzen direlarik
(Izarraitz, Urola eta Pagoetako KBE-ak). Hauek guzti hauek mehatxatutako fauna
espezieen atalean azaltzen dira.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua. 2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

77

5.10.1.

Mehatxatutako fauna espezieak

Mehatxatutako faunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako kartografiaren

eta web

orrialdearen arabera Zestoan Mehatxatutako Espezieen Euskal Katalogoko (MEEK)
hainbat espezie aurkitu liteke. Erantsitako taulan espezie hauek jaso eta aipaturiko
katalogoan ematen zaien babes kategoria azaltzen da.

Ugaztunak

Arrainak
Narrastiak

Hegaztiak

Izen zientifikoa

Izen arrunta

Babes kategoria

Mustela lutreola

Bisoi europarra

Galtzeko arriskuan

Mustela putorios

Ipurtatsa

Interes Berezikoa

Mehatxatutako kiropteroen 22 espezie

Hainbat kategoria

Alosa Alosa

Kodaka

Bakana

Lacerta schreiberi

Schreiber muskerra

Interes Berezikoa

Zamenis longissimus

Eskulapioaren sugea

Interes Berezikoa

Accipiter gentilis

Aztore arrunta

Bakana

Accipiter nisus

Gabirai arrunta

Interes Berezikoa

Acrocephalus scirpaceus

Lezkari arrunta

Bakana

Actitis hypoleucos

Kulixka txikia

Bakana

Alcedo atthis

Martin arrantzalea

Interes Berezikoa

Anthus campestris

Landa-txirta

Interes Berezikoa

Aquila pennata

Arrano txikia

Bakana

Ardea purpurea

Lertxun gorria

Bakana

Calidris alpina

Txirri arrunta

Bakana

Carduelis spinus

Tarina

Interes Berezikoa

Caprimulgus europaeus

Zata arrunta

Interes Berezikoa

Charadrius dubius

Txirritxo txikia

Kaltebera

Certhia familiaris

Basoetako gerri-txoria

Bakana

Ciconia nigra

Amiamoko beltza

Bakana

Cinclus cinclus

Ur-zozo

Interes Berezikoa

Circus cyaneus

Mirotz zuria

Interes Berezikoa

Coccothraustes coccothraustes

Mokolodia

Interes Berezikoa

Corvus corax

Erroia

Interes Berezikoa

Dendrocopos minor

Okil txikia

Interes Berezikoa

Falco peregrinus

Belatz handia

Bakana

Falco subbuteo

Zuhaitz belatza

Bakana

Ficedula hypoleuca

Euli-txori beltza

Bakana

Gyps fulvus

Sai arrea

Interes Berezikoa

Jynx torquilla

Lepitzulia

Interes Berezikoa

Larus fuscus

Kaio iluna

Interes Berezikoa

Montícola saxatilis

Harkaitz-zozo gorria

Interes Berezikoa

Neophron pernopterus

Sai zuria

Kaltebera
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Hegaztiak

Izen zientifikoa

Izen arrunta

Babes kategoria

Pernis apivorius

Ubarroi mottoduna

Kaltebera

Phalacrocorax aristotelis

Buztangorri argia

Kaltebera

Phoenicurus phoenicurus

Mokozabala

Kaltebera

Platalea leucorodia

Belatxinga moko horia

Interes Berezikoa

Pyrrrhocorax graculus

Belatxinga moko gorria

Interes Berezikoa

Pyrrrhocorax pyrrrhocorax

Pitxartxar nabarra

Interes Berezikoa

Saxicola rubetra

Txillinporta txikia

Bakana

Tachybaptus ruficollis

Argi-oilarra

Kaltebera

Upupa epops

Ubarroi mottoduna

Kaltebera

Zestoa udalerrian aurkitu daitekeen fauna mehatxatua (MEEK)

Ibai-karramarro arrunta (Austropotamobius pallipes), galtzeko arriskuan sailkatua,
Goltzibar

errekastoan

egon

zen.

Bertan,

espeziea

berriro

sartzeko

baldintzak

mantentzen dira, ez baita afanomikosiaren bektore diren karramarro aloktonoen
presentziarik atzeman.
Bisoi europarrari (Mustela lutreola) aipamen berezia egin behar zaio izan ere haragijale
erdi urtar hau autonomi, penintsula eta Europa mailan galtzeko arriskuan kategorian
dago katalogatuta. Ugaztun honek Gipuzkoako Lurralde Historikorako Kudeaketa Plan
bat dauka (2004ko maiatzen 12ko Foru Araua). Bertan, eta besteren artean, Narrondo
eta Altzolarats errekak espeziearen kontserbaziorako Interes Bereziko Eremu gisa
jasotzen dira. Halaber, Altzolarats, Babes bereziko gune gisa izendatua dago Plan
Hidrologikoaren

Babestutako

Guneen

Erregistroaren

arabera.

Ondorioz,

bertan

adierazten diren baldintzak kontuan hartu beharko dira eta ibai-ibilgu hauetako
ekosistemak bere horretan mantendu ahal izateko arreta jarri (egun dagoen
landarediaren eta uraren kalitatea, nagusiki). Dena den, aipaturiko guzti honez gain,
Eusko Jaurlaritzako ingurumen kartografian Urola ibaia Lehentasunezko BanaketaEremu da bisoi europarrarentzat.



Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana

Bisoi Europarraren Kudeaketa Planaren arabera, Gipuzkoako Lurralde Historiko osoan, Hurrengo
debeku generikoak aplikatu ahal izango dira (6. artikulua):
a)

Animaliok edo euren kumeak hil, jazarri edo gogaitzeko eta euren habitata eta batez ere
euren umetzeko eta atsedena hartzeko lekuak suntsitzeko asmoz baimenik gabe egiten
diren jarduera guztiak.

b)

Espezieko

animalia

biziak

edo

hilak

eduki,

naturalizatu,

garraiatu,

saldu,

erakutsi,inportatu edo esportatzea, baldin eta beren-beregi baimenduta ez badago.
c)

Euren populazioei kalteak eragin diezaieketen beste animalia-espezie batzuk sartzea
natura-inguruan.
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7. art.: Debekatuta dago bisoi amerikarrak (Mustela vison) hazteko beste ustiapenen bat

instalatzea Gipuzkoako Lurralde Historikoan.


Artículo 8: Interes bereziko arloetan dauden azpiegiturek eta indarreandauden jarduera

edo emakidek, aurretiko baimena izan arren espe-ziearen kontrako eragin larri eta zuzenik
badakarte, Landa Ingurunearen Garapenerako Sailak adierazitako beharrezko aldaketak egin
beharko dituzte, mehatxu faktorea kendu edo arintzearren.


9. art.: Espezieak ugaltzeko edo babesteko erabiltzen duen habitataren ezaugarriak

aldatzea eragingo duen jardueraren bat egin nahi bada interes bereziko arloetan, Landa
Ingurunearen Garapenerako Sailaren baimena beharko da.


10. art.: Interes bereziko arloetan, zuzenean zein zeharka, espeziea kontserbatu edo

berreskuratzeari aintzat hartzeko moduko eraginik ekarriko dion edozein plan edo proiektu
egitekotan, bera bakarrik edo beste plan edo proiektu batzuekin batera, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Landa Ingurunearen Garapenerako Sailaren nahitaezko txostena egin beharko da
horri buruz. Izan ere, Kudeaketa Plan honetan azaldutako helburuengan izango dituen
eraginak behar bezala balioztatuko direla zainduko da bertan. Balioztatze horrek, beste
alderdi batzuen artean, espezieari, uren kalitateari eta habitatari egin liezazkieten eraginak
aztertuko dira. eta aurreikusitako eraginen arabera, hauek gauzatzeko data egokienak
zehaztuko dira, espeziearen ugalketa kritiko gisa martxoaren 15etik uztailaren 31ko tartea
ezarriz.


12. art.: Lurraldeko eta hirigintzako plangintza-tresnek bisoi europarraren habitatak

gorde, iraunarazi edo leheneratzen direla ziurtatuko dute, eta habitat horiek mugatzea
beharrezkoa denean, hori justifikatu beharko dute.

Halaber, sai zuriak, ugatza eta sai arrearekin batera, ―Euskal Autonomia Erkidegoan
Batasunaren

Intereseko

Hegazti

(2015eko ekaina). Helburua,

Nekrofagoak

Kudeatzeko

Baterako

Plana‖

du

Interes Bereziko Eremuen (IEA) babesa bermatzea,

helduen, helduaroaren atarian daudenen eta gazteen populazioak hiltzeko berezkoak
ez beste arrazoiak gutxitzea eta, ahal dela, desagerraraztea eta

Gizakiak traba

gutxiago egitea espezieak ugal, elika eta pausa daitezkeen tokietan. Udalerrian
Planaren aplikazio eremuak, Altzolaratseko IEA, Pagoetako Parke Naturaleko eta
Izarraitzeko elikatzeko babesguneak dira, hain zuzen.



Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazti Nekrofagoak
Kudeatzeko Baterako Plana

5. art.: Baterako Kudeaketa Plana Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan aplikatuko da.
Aplikazio-eremuaren barruan, Interes Bereziko Eremuak (AIE) hartuko dira, eta bertan habitata
babesteko eta hobetzeko jarduketei eta zaintza- eta kontrol-jarduketei emango zaie lehentasuna.
Gune hauek artean Altzolarats aurkitzen da.


Lurraldea eta hirigintza plangintzarako tresnek, Interes Bereziko Eremuak eta Ugatza
edo/eta Sai zuriaren Eremu Kritikoak barne hartzen dituztenean, habitatak babestea,
atxikitzea eta lehengoratzea ziurtatuko dute, eta, beharrezkoa bada, erabilerak arautuko
edo murriztuko dituzte — horretarako, arrazoiak eman behar dituzte.
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6. art.: Baldin eta plan, programa edo proiektu batek zuzeneko edo zeharkako eragina izan
badezake

Batasunaren

intereseko

hegazti

nekrofagoen Interes

Bereziko

Eremuetan

edo

ugatzaren edo/eta sai zuriaren Eremu Kritikoetan eta, bakarka edo beste batzuekin batera, eragin
nabarmena izan badezake espezie horien babesean eta haiek lehengoratzeko aukeretan, lurralde
historiko bakoitzean Baterako Kudeaketa Plana aplikatzeko eskumena duen sailak txosten lotesle
bat egingo du nahitaez, ebaluatzeko nolako eragina izango duen plan, programa edo proiektuak
Kudeaketa Planaren helburuetan.
7.art.: ondorengo debeku orokorrak ezarri daitezke:
a)

Espezieak (eta haien txita eta arrautzak) akabatzeko edo harrapatzeko eta espezieei
jazartzeko edo traba egiteko baimendu gabeko edozein jarduketa egitea eta haien
habitata suntsitzea eta aldatzea; bereziki, habiak, umatze-lurraldeak, pausalekuak eta
janlekuak.

b)

Ale bizi edo hilak edukitzea, naturalizatzea, garraiatzea, saltzea, erakustea, inportatzea
eta esportatzea eta basoko helduak eta haien txitak elikatzea, araudiak dioenean izan
ezik.

c)

Postu finkoak ezartzea behatzeko eta irudia edo soinua erregistratzeko, baldin eta
postuak aleetatik 250 m baino gutxiagora eta ohiko pausalekuetatik, hezurrak apurtzeko
tokietatik, janlekuetatik eta espezieek habia egin dezaketen tokietatik 500 m baino
gutxiagora badaude, salbu eta lurralde historiko bakoitzean eskumena duen sailak
baimena ematen badu berariaz.

5.10.2. Fauna inbaditzailea
Eusko

Jaurlaritzako

Ingurumen

eta

Lurralde

Antolamendurako

Sailak,

2009an

argitaratutako ― Fauna exotiko inbaditzailea EAEn‖ ikerketaren arabera, Zestoako
udalerrian ondorengo espezie hauek aurkitzea posible izango litzateke:
- Zamo txikia (Carassius auratus)

- Liztor asiatikoa (Vespa velutina)**

- Zeelanda

- Apoarmatu

Berriko

basa

marraskiloa

(Potamopyrus antipodarum)*

Izartxo

batez

(*)

markatuak

amerikarra

(Trachemys

scripta)**

dauden

espezieak,

Espainiako

Espezie

Exotiko

Inbaditzaileen Katalogoan gehituak daude eta bi izartxoz (**) ageri direnak,
aipatutako katalogoan agertzeaz gain, Europar Batasunarentzat kezkagarriak diren
espezie exotikoen zerrendan ageri dira

5.11. Paisaia
Ingurune fisikoaren azterketan paisaia sartzea garrantzitsua da, banaka begiratzen
diren osagai guztiak bateratzen dituelako. Gainera, paisaia, ondare kulturala den
baliabide natural bat da, babestu eta lurralde antolamenduan kontutan hartu
beharrekoa.
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Paisaiaren deskribapena ikus arroen eta paisaia unitateen bidez egin da. Ikus arroak
eremu itxiko zonaldeak dira ikuspuntu desberdinetatik. Unitate paisaiak, aldiz, eremu
gutxi gora-behera homogeneo bat osatzen dute, funtzionaltasunari eta pertzepzioari
dagokionez. Orokorrean unitate hauek faktore naturalei lotuta daude (arroak,
topografia, egitura geomorfologikoak, etab.).
EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoak Zestoako eta Altzolaratseko ikusarroak balio altukotzat jotzen ditu. Honekin batera, Zedarri paisajistiko bat dago,
herri-gune nagusiaren hegoaldean kokatuta dagoen Lili Jauregiari dagokiona.
Bestalde, Zarautz-Azpeitia Eremu Funtzionalak Paisaiaren Katalogoa idatzia dauka,
bertan, Zestoako udalerri barruan paisaia-unitate desberdinak bereizten dituelarik.

5.11.1.

Ikus arroak

Zestoa 7 ikus arro desberdinetan banatzen da, EAEko ingurumen kartografiaren
arabera; hauetako bat, azalera txikikoa da. Mosaiko bat eratzen dute, Zumaiako (iparmendebaldean), Zestoako (erdialdean eta mendebaldean), Lasaoko (hegoalde eta
hego-mendebaldean) eta Altzoralatseko (hegoaldean eta ekialdean) ikus arroak
tamaina handia dutelako nabarmentzen dira. Erdialdean Aitzarna ikus arroa dago eta
ipar-mendebaldean Aizarnazabal kokatzen da (ikusi 16.mapa).

5.11.2.

Paisaia unitateak

EAEko ingurumen kartografiaren arabera, Zestoak 17 paisaia unitate desberdin ditu,
hiru

domeinu

geomorfologikotan

banatuak

(antropogenikoan,

karstikoan

eta

flubialean:

Domeinu flubiala
o Belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak
dituen nekazaritza
o Hosto erorkorreko hostozabalak
o Basoko nekazaritza-mosaikoa
o Sastrakadia
o Baso-mosaikoa
o Baso-landaketak
dituen
nekazaritza
mosaikoa
o Mosaiko mistoa
o Baso-landaketak

Domeinu karstikoa
o Belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak
dituen nekazaritza
o Hosto erorkorreko hostozabalak
o Basoko nekazaritza-mosaikoa
o Sastrakadia
o Baso-mosaikoa
o
Sastrakadiko baso-mosaikoa
o Mosaiko mistoa
o
Baso-landaketak
Domeinu antropogenikoa
o

Hiria
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Domeinu flubialeko Baso landaketa unitatea da ugariena. Dibertsitate kromatikoaren
eta

testura

aldetik

homogeneoa

da,

landaketa

gehiengoak

konifera

espezie

bakarrekoak baitira (Pinus radiata), paisaiari monotonia emanez.
Belardiak eta atlantikoaldeko laborantza nagusi dituen nekazaritza unitatea, bai
domeinu flubial zein karstikoan, iparraldean eta erdialdean dago batez ere. Unitate
honetan herri-gune nagusiak kokatzen dira eta komunikazio azpiegitura nagusiek
zeharkatzen dute, beraz, sarritan igarotzen da hemendik.

Domeinu flubialean aurkitzen den baso-mosaikoa, zein domeinu karstikoko sastrakadia
deritzen unitateak, erdialdean aurkitzen dira. bestalde, domeinu karstikoko basolandaketa unitatea ugariago da ekialdean eta domeinu flubialeko baso-nekazaritza
mosaikoa iparraldean. Domeinu antropogenikoan kokatzen den hiri unitatea Arroa
behean dago soilik. Gainontzeko unitateek ordezkaritza txikiagoa dute, lurraldean
sakabanatuta daudelarik.

Basoko-nekazaritza mosaikoa
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5.12. Naturguneak

eta interes

ekologikoa duten

bestelako

alderdiak
Zestoan, ondorengo Intereseko Naturguneak daude, babes tresna desberdinekin
katalogatuak (ikusi 18.mapa): Pagoetako Parke Naturala, Urolako Itsasadarra eta
Izarraitz mendigunea, Natura 2000 Sarean jasotzen dira. Aipatutako gune hauek
EAEko

Espazio

Natural

Garrantzitsuen

Katalogo

Irekian

eta

LAAetako

flora

eta

fauna

Natura

Intereseko Eremuan jasotzen dira.

5.12.1.
1992ko

Natura 2000 sarea
maiatzaren

21eko,

habitat

natural

eta

basatiaren

kontserbazioari dagokion Kontseiluaren CEE/43/92 Habitat Zuzentarauak jasotakoaren
arabera, Natura 2000 sarearen helburua hainbat habitat natural edo intereseko
hainbat

espezieren

banaketa

naturala

ahalbidetzen

duten

habitaten

mantenua

bermatzea, edota kontserbazio egoera egoki batean berrezartzea da.
Pagoetako Parke Naturala
Eremu hau 1998 urtean, irailaren 29ko 254/1998 Dekretuaren bitartez Parke Natural
izendatu zen. Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu da ere
(218/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Pagoeta (ES2120006) Kontserbazio Bereziko
Eremu izendatu, eta hura kontserbatzeko neurriak ezartzekoa).
Eremu honek Natura Baliabideak Antolatzeko Plan bat (253/1998 Dekretua, irailaren
29koa). Beste alde batetik, hegazti nekrofagoen Interes Bereziko Eremua da eta
hegazti-faunaren

Babes-Eremua

goi-tentsioko

aireko

linea

elektrikoetan

ez

elektrokutatzeko edo talka ez egiteko.
Pagoetako Parke Naturalak, guztira ia 1.335 hektarea dituena eta Inguru Babesle bat
duena (1.575 ha), Zestoako ekialdean 116 ha hartzen ditu. KBEak Parke Naturala
baino azalera handiagoa du, 1.365 ha, hauetatik 152,2 ha udalerrian daude.
Kostaldetik kilometro gutxira dago, erliebe malkartsuko bailaren gainean eskegitako
parkea

da,

704

metroko

gehieneko

altuerarekin.

Ezaugarri

nagusiak

ondo

kontserbatutako harizti heldu urriak eta haginez eta gorostiez zipriztindutako pagadiak
dira. Horma ia bertikalak dituen Altzolaraseko troka, paisaia berezitasun bezala
nabarmentzen da. Basoa, apurka-apurka ibaiertzekoa izatetik, magaletako hariztiak
eta baso mistoak izatera pasatzen dira. Errekaren presentziak osagai oso positiboa
ematen

dio

leku

honi.

Pagoetako

eremuan,

leku

garaietan

sakabanatuak,

kobazuloetako aztarnategiak eta elementu megalitikoak nabarmentzen dira.
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Era berean, aipagarria da historia- eta ondare-balioa duten baserri asko daudela, baita
errotak, burdinolak eta karobiak ere, neurri handian nekazaritza eta abeltzaintza
ustiategiei lotuta daudenak.
Urola ibaiko KBE (ES2120004)
Urola ibaia kantauriar isurialdeko ibaia da. Honen KBEak 112 ha ditu, hauetatik 2
bakarrik udalerrian daudenak. Nahiz eta azalera txikia izan, estuarioko paisaiaren
irudia

kontserbatzen

du,

inguru

aniztasun

handia

jasotzen

duelarik,

artadi

kantauriarretatik, baso alubiarreko lerroetara, baso alubiarreko lerroetatik, txilardi
oromediterraneoetatik sasi halofiloetara, eta dunetako landareditik estuarioko larre
gazietara.
Hegazti migratzaile ugariren atsedenerako eta elikatzeko toki gisa duen garrantziagatik
nabarmentzen da. Udaberrian eta batez ere udazkenean, Urolako hondartzek eta
padurek, txirriak, txirritxoak, kuliskak, kurlintak eta urmael-bernagorriak izaten dituzte
kaioekin, lertxunekin, lertxuntxoekin, amiltxoriekin, mokozabalekin edo amiamoko
beltzekin eta arrano arrantzaleekin batera. Hauek, atseden hartzeko eta elikatzeko
babeslekua bilatzen dute, estuarioak eskaintzen dituen arrain eta ornogabeen
ugaritasuna eta aberastasuna aprobetxatuz.
Itsasadarraren

ertzetan,

maritimus

Salicornia

eta

paduretako
ramosissima

komunitateak,
duten

Juncus

ihitoki

maritimus,

halofiloekin

eta

Scirpus
lezkadien

eremuekin batera agertzen dira.
Ur-bazterreko tarte batzuetan, ibar-basoen hondarrak ikus daitezke (haltzekin,
lizarrekin, sahatsekin eta makalekin); Eremu naturalaren gehiengoan nekazaritza eta
abeltzaintza

aprobetxamenduak

aprobetxamenduak

daude,

eta

(ibarra)

edo

estuarioaren

intentsitate

zenbait

baxuko

eremu

olgeta-

urbanizazio

eta

azpiegiturekin eraldatuak izan dira. Gorago esan bezalaxe, KBE-ren zati txiki bat soilik
dago Zestoako udalerriaren barruan, Bedua auzoko inguruari dagokio.
Hemen, padura gunearen azalera handitzeko eta funtzionaltasuna hobetzeko ekintza
gisa, Bedua penintsula padura sistemara lehengoratzea proposatzen da, maldak eta
lezoak egokituz, bere uharte izaerara itzultzea lortuz.
Izarraitz KBE (ES2120003)
Izarraitz, azalera handian pagadiak agertzen diren mendigune karetsua da; kararrizko
arroiletako baso misto heldua eta harizti azidofiloak ere aurkitu daitezke. Gizakiaren
ekintzaren ondorioz, eremu zabalak sortu dira, hauen artean larre menditarrak eta
txilardi lehor atlantiarrak eta mediterranearrak nabarmentzen dira. Izarraitzeko
eremua menditsua da, inguruetako bailarak eta kostaldea baino gutxiago eraldatu da
eta habitat eta altuera aldaketa handiak ditu. Horregatik, inguruetan baino ugariagoa
den basoetako eta mendietako fauna espezieak daude.
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1.500 ha-ko azalera du, 4 udalerritan banatuta eta magal arrokatsuetako, basoetako,
larreetako eta erliebe malkartsuko paisaia du. Historiaurreko aberastasuna dago,
hauen artean Ekain kobazuloa dago mendigunearen iparraldean, Deba udalerrian
kokatzen da, baina Zestoako mugatik gertu dago. Izarraitz KBE-ak azalera txikia
betetzen du Zestoa udalerrian, 5,25 Ha. Eremu zabal hauetan, antzandobia, sugezalea
edo zapelatz liztorjalea ikus daitezke. Botanikaren ikuspuntutik, azeri-mahats arraroa
(Paris cuadrifolia) eta lilipa arrunta (Narcissus pseudonarcissus) nabarmentzen dira.
Lekuak duen fauna garrantzia kobazuloei lotutako kiropteroen komunitateak dira.
Arroka basikoei lotutako landare-komunitatearen irudikapen zabala du ere, bertan
interes nabarmeneko espezieetako asko daude.

5.12.2.

Batasunaren Intereseko Habitatak

Batasunaren Intereseko Habitaten zabalera naturala oso txikia da edo asko gutxitu da
batasunaren lurraldean (zohikaztegiak, txilardiak, dunak, etab.), baita, inguru natural
nabarmenak eta adierazgarriak ere (maiatzaren 21eko 92/43/CEE Kontseiluaren
Habitaten

Zuzentaraua).

Batasunaren

Intereseko

Habitatei

buruz

2012an

argitaratutako kartografia aztertuz, udalerrian hamaika habitat ezberdin topatu
daitezke, udalerriaren azalera osoaren % 31a baino gehiago okupatuz. Hala ere
habitat

guzti

horietatik

hiruk

Batasunaren

Intereseko

Habitatek

okupatutako

azaleraren %77a hartzen dute (ikusi 17. mapa).
6510 habitatak, segabelardi atlantikoak, Batasunaren Intereseko Habitatei dagokien
azaleraren %52a okupatzen du (709 ha gutxi gora behera, udalerri osoan zehar
sakabanatuak);

ondoren,

65210*habitata,

Brachypodium

pinnatum-dun

larre

mesofiloak (172 hektarea) eta 4030 habitata, txilardi lehor azidofiloak (171 hektarea)
daude.
Kodea

Batasunaren intereseko habitata

Azalera (Ha)

Udalerriaren %

1130

Estuarioak

4030

Txilardi lehor azidofiloak

4090

Txilardi kaltzikola genistadunak

6170

Larre harritar kaltzikola

6210*

Brachypodium pinnatum-dun larre mesofiloak

172,45

3,94

6510

Segabelardi altantikoak

708,67

16,20

8210

Kare-haitzak

2,07

0,05

9120

Pagadi azidofiloak

23,96

0,55

9180*

Kare-amilburupeko baso mistoak

41,15

0,94

91E0*

Haltzadi eta lizardiak

42,89

0,98

9340

Artadiak eta karraskadiak

63,38

1,45

GUZTIRA

0,56

0,01

170,98

3,91

94,25

2,15

44,45

1,02

1364,81

31,2

Zestoan aurkitzen diren batasunaren intereseko habitatak. * Batasunaren lehentasunezko
intereseko habitatak
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Batasunaren Lehentasunezko Interesa duten Habitatak (*), desagertzeko arriskuan
daudenez Batasun Europarrarentzat kontserbazio ardura berezia duten habitatak dira.
Hauek gutxi gora-behera 280 hektarea hartzen dituzte, hau da, udalerriaren
azaleraren

%6a.

Brachypodium

pinnatum-dun

larre

mesofiloak

(6210*)

lehentasunezkoak dira orkidea ugari dituzten kasuetan, lehentasuna duten beste bi
habitatak kare-amilburupeko baso mistoak (9180*) eta haltzadi eta lizardiak (91E0*)
dira.

Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum (orkidea ugariduna) (6210*)
Lastoak nagusi diren larreak dira, era askotako osaketa floristikorekin. Askotan albitzbelarra (Brachypodium pinnatum) da ugariena. Bromus erectus y Festuca gr. Rubra
dira lastodun espezie nagusiak. Leku hauetan orkideak agertzen badira, Ophrys,
Orchis, Dactylorrhiza, etc. motakoak batez ere, lehentasunezko interes habitatak
izango dira.
Habitat mota hau lurzoru lehor samarretan kokatzen da, baso basofilo eta txilardiei
lotuta baita utzita geratu diren landatutako lursailetan ere. Udalerrian presentzia
gehiena dutenak dira eta orban sakabanatuetan agertzen dira, handienak Ertxiña,
Gurutzea eta Ezkabaso gailurretan daudelarik.
Kare-amilburupeko baso mistoak (9180*)
Erliebe malkartsuetan kokatzen dira eta hainbat zuhaitz espezie aurkitu daitezke
(lizardia, hagina, pagoa, astigarra, etab.) zuhaixkekin batera (hurritza, ezpela,
kotonoesterra, etab.).
Habitat honen azalera oso urria da, Gurutzea mendiaren magaletan eta Santa Engrazia
inguruetan.
Haltzadi eta lizardiak (91E0*)
Ibai-ibilguari lotuta dagoen habitata da, eurosiberiar eta trantsiziozko ibaiertzeko
basoen fase helduez osatuta. Udalerrian, Urola ibaiaren eta honen ibaiadarretan
(Larraondo, Lizardi, Otalola eta Sastarrainerreka) agertzen da.
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5.12.3.

Korridore ekologikoen sarea

Korridore Ekologikoen bidez, Natura 2000 Sarean jasotako batasunaren intereseko
habitaten eta babes araudirik ez izanagatik ere ingurumen balio nabarmena duten
beste eremu batzuen arteko lotura praktikoa sustatzen da, naturgune hauek
kontserbatu edota berreskuratzeko helburuarekin.
EAEko Korridore Ekologikoen Sareak osatzen duen markoak ondorengo figurak
dauzka:


Ibai tarteak



Nukleo guneak



Lotura korridoreak



Lotura eremuak



Indargetze eremuak

Nukleo guneak
Naturgune babestuak dira, kasu honetan, udalerriaren ekialdean dagoen Pagoetako
Parke Naturala, iparraldean dagoen Urola ibaiaren KBE eta hegoaldean dagoen
Izarraitzeko KBE.

Lotura interes bereziko ibai tarteak
Ibai sareak habitaten arteko lotura ahalbidetzen du. Iturburu eta ibar-arroen arteko
―igarobide

berdeak‖

izan

daitezke,

ibaiertzek aurkezten

duten

jarraikortasuna,

kalitatea eta landaredia naturalaren formazioen tamainaren arabera. Zestoan, interesa
duten ibai tarteak Altzolaratserreka, Goitzibarrerreka eta Sastarrainerreka dira.
Lotura korridoreak
Nukleo guneen artean lotura ahalmen handiena duten eremuak dira. Espezie
ezberdinek aldi baterako bizileku edo biotopo gisa erabiltzeko habitat egokiak izaten
dituzte. Udalerri inguruan dauden naturguneak, hau da, Pagoeta eta Izarraitz lotzen
dituen korridorea udalerriaren erdialdetik pasatzen da. Aipatu naturguneen artean
LAGen agiri berriak ere, hainbat korridore proposatzen ditu.

Indargetze eremuak
Eremu hauek nukleo gune, lotura korridore eta lotura eremuen ingurumarian
mugatzen

dira

balizko

inpaktu

negatiboen

indargetze

eremu

gisa.

Udalerrian

indargetze eremuak aurkezten ditu lotura korridoreen albo banatara.
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Azkenik, korridore ekologikoen sareak, ekologikoki berreskuratu beharreko guneak ere
aipatzen ditu. Zestoan kategoria honetan dauden 2 gune aurki daitezke, harrobi
zaharrei dagozkienak, bata Osinbeltzeko harrobia da eta bestea Endoia magalean
dagoena.

Lotura korridoreak Zestoan

5.12.4.

Ekosistemen zerbitzuak

Ekosistemen zerbitzuak naturak biztanleei zuzenean edo zeharka ematen dizkien
zerbitzuak dira. Hiru zerbitzu mota daude: hornidura (lehengaien ekoizpena, ur geza
etab.),

erregulazioa

(ziklo

hidrologikoaren

erregulazioa,

higaduraren

kontrako

lurzoruaren babesa, polinizazioa, zaraten indargetzea etab.) eta kulturalak (gozamen
estetikoa, aisialdia, etab).
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak (Unesco Katedra -UPV-EHU
2014) Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa egin du, karbono metaketari, urhornikuntzari, paisaiaren gozamen estetikori eta uholdeen indargetzeari buruzko
informazioa eskaintzen duen kartografia garatuz, besteak beste.
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Orokorrean, udalerriaren erdialdea eta Urola itsasadarraren, Izarraitz eta Pagoeta
Parke Naturalaren inguruak dira balio altuenak biltzen dituzten guneak. Eremu
adierazgarrienak jarraian agertzen dira:

CO2 biltegiratzea

Ur-hornikuntza

Biodibertsitatearen
kontserbazioa

Uholdeen indargetzea

Aisialdia

Polinizazioa

Ekosistemen Zerbitzuen kartografia Zestoa udalerrian

5.13. Arrisku naturalak eta teknologikoak
Babes zibileko arriskuak bi multzotan sailkatu daitezke, euren izaera kontuan hartuta:
naturalak eta teknologikoak. Udalerrian agertzen diren arrisku naturalak, batez ere,
uholde arriskuarekin daude lotuta (19. mapa ikusi).
Arrisku teknologikoak, bestalde, bi multzotan banatzen dira:
1. Salgai arriskutsuen garraioa.
2. SEVESO III araudia.

5.13.1.

Ingurumen arriskuak

Eusko Jaurlaritzaren ingurumen kartografiaren arabera, akuiferoen zaurkortasuna
altua edo oso altua da eta Ertxiña inguruan nagusitzen diren kareharri urgondarren
azaleramenduekin lotuta dago.
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―5.5 Geomorfologia‖ atalean esan den bezala, arrisku geotekniko gehien dituzten
eremuak, gehien bat, ibai ibilguetatik hurbil dauden guneetan eta malda dutenetan
kokatzen dira, uholde eta istiltze ezargune arazoak, eta maldaren ezegonkortasuna eta
malda bizia (>%30) arazoak direla eta.
Nekazaritza eta Basoen LPS-n jasotako baldintzatzaile gainjarriaren kartografiaren
arabera, higadura arriskua egon daiteke Pagoetako Parke Naturalaren kanpoaldeko
eremuan, Sastarrainerreka eta Endoia inguruan eta Zestoako herri-gunea eta Iraeta
artean.
Zestoa udalerrian dagoen sute arriskua altua da, koniferoen baso landaketek
okupatzen duten azalera oso zabala delako eta, neurri baxuago baten, bertako basoek
udalerrian betetzen duten azaleraren eraginez (lurraldearen %55a baino gehiago
basoa da).
Euskal Autonomi Erkidegoan arrisku sismikoa ekialderantz doa handitzen. Zestoa
udalerriak V mailako arrisku sismikoa aurkezten du, honek 500 urteko aldian Mercalli
eskalan V graduko lurrikara bat emateko aukera adierazten duelarik.
Uholde arriskuari dagokionez, batez ere Urola ibaian dago. Honen errepika denborako
orbanek (10, 100 eta 500 urte) Iraeta eta Beduako herri-guneetako eremuak hartzen
dituzte, baita Sorazu industrialdea ere. Arroaerreka, Goseamorru, Altzolarats, Otaola
eta Sastarrain errekek ere, uholde arriskua dute, nahiz eta Urola ibaiak hartu lezakeen
hedadura baino txikiagoa izan. Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan jasotako
Lehentasunezko Fluxu-gunea, tarte gehienetan 10 urteko errepika denboran urak
hartzen duen eremuarekin bat dator. Arroaerreka, Narruondo auzotik zehar, Zestoa
eta Zumaia arteko iparraldeko mugan, Uholde Arrisku Handiko Eremu bat dago (UAHE
ES017-GIP-URO-01 kodea).
Bestalde, Azkoitian kokatuta dagoen Ibai-Eder urtegiak, arrisku potentziala suposatzen
du biztanleriarentzat, hau apurtuko balitz. Ildo horretan, Larrialdi Plana du, Uraren
Euskal Agentziaren Zuzendari Nagusiaren 2017ko irailaren 12ko Ebazpenaren bidez
onartua.
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5.13.2.

Arrisku

teknologikoak

Salgai arriskutsuen garraioa
Zestoan, oso altua da AP-8 autobidean eta oso baxua N-634 eta GI-631errepideetan.
Errepide nagusietako albo bietan dagoen 600 m-ko perimetroa, udalerriaren hirieremu gehienak hartzen ditu. Eremu honek, aurkako baldintzetan istripua egotekotan
esku-hartzeko zona irudikatzen du, Materia Arriskutsuekin Istripuen aurrean Eskuhartze Fitxen gomendioen arabera.
SEVESO III araudia
Egun EAEan, produktu kimiko kopuru handiak dauzkatelako Seveso III araudiak
erregulatutako 44 establezimendu daude. Hauetatik 31kek eragin maila altua dute eta
13k baxua. Hauen artetik, 9 Gipuzkoan kokatzen dira, baina bat bera ere ez Zestoan.
Udalerritik gertuen dagoena Bernardo Ezenarro (maila baxua) enpresa da, Azpeitian
kokatuta dagoena.

5.14. Ingurumen izaera duten beste gai batzuk
5.14.1.

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak

―Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru Poluituen Plana‖ atalean esan den bezala,
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak urteetan zehar jarduera industrialeko isurketak
edo betetzeak jasan duten edo jasaten ari diren lurzoruak dira. EAEko lurzoru
kutsatuen inbentario bat dago, nahiz eta, hemen agertzen diren lurzoru guztiak
kutsatuta ez dauden.
―Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo jasan dituzten
lurzoruen inbentarioa‖ren arabera, duela gutxi 2017ko abenduaren 21eko Aginduak,
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, eguneratutakoa,
udalerrian kutsatuta egon daitezkeen 45 lursail aurkitzen dira, guztira 33 Ha-ko
gainazala okupatzen dutelarik. Lurzoruak jarduera ekonomikoekin eta zabortegi edo
betelanekin daude lotuta. Hauen kokapena 21. mapan ikus daiteke.
Ondorengo taulan inbentariatutako lursail bakoitzaren informazioa jasotzen da:
MOTA
Jarduera

Hondakindegia

EGOERA
Aktibo

Lursail kopurua

Azalera

31

95.382,10 m2

Aktibitaterik gabe

2

30.503,89 m2

Aktibo

1

42.991,68 m2

10

155.363,63 m2

1

3.969,96 m2

Aktibitaterik gabe
Eraldatua

Zestoan kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen tipologia (Ihobe 2017)
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Bestalde, kontutan hartu beharrekoa da, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko, ekainaren 25eko, 4/2015 Legean ezarritakoaren arabera, lurzorua kutsa
dezaketen jarduera eta instalazio batzuk Legearen I. eranskineko CNAEko atal batekin
bat datozelako jotzen dira kutsagarritzat, nolanahi ere, jarduera horiek nola egiten
diren ikusita, argi dago nekez gerta daitekeela aldaketarik lurzoruaren kalitatean .
Horrek, ordea, ez du galarazten araudiak ezarritako lurzoruaren kalitateari buruzko
adierazpenaren prozedura egin behar izatea.

Horregatik, beharrezkoa da inbentarioan jasotako lurzoru bakoitzaren azterketa
zehatza egitea eta aipatutako instrukzioan ezarritako irizpideen arabera egiaztatzea,
kutsatzaile gisa duen ahalmena ziurtatzeko.

5.14.2.

Kalitate atmosferikoa

EAEko Airea zaintzeko eta kontrolatzeko sareak 53 estazio ditu, baina bat bera ere ez
Zestoan. Gertuen dauden estazioak Azpeitia eta Pagoetan (Aia) dira. Azken estazio
honek nitrogeno dioxidoa, sufre dioxidoa, karbono monoxidoa, ozonoa eta partikula
esekiak neurtzen ditu. Orokorrean, neurtutako aire kalitatearen mailak ez du indarrean
dagoen legean ezartzen den balio muga gainditu. Hala ere, Pagoeta estazioa, eremu
altuan kokatua egoteagatik ozonoaren 120 μg /m3-ko epe luzerako xedea gehiagotan
gainditu duen estazioa dela.
Ondorengo taulan, Kostaldea eremurako ezarritako airearen kalitatearen indizean ageri
da. Zestoa eremu honen barruan kokatzen den arren, taulan ageri diren datuak
erreferentziak baino ez dira, beraz ez dute zertan Zestoako egoeraren antzekoak izan
behar.
URTEKO AIREAREN KALITATEAREN INDIZEAREN LABURPENA (egunak) Kostaldean
KALITATEA

Oso ona

Ona

Erregularra

Txarra

Oso

Iraunkortasun

txarra

adierazlea

2016
15
304
44
1
2
99,18%
2014
10
271
82
0
0
100%
2013
231
134
0
0
0
100%
2012
224
120
5
0
0
99,4%
2011
203
159
3
0
0
99,2%
2010
224
141
0
0
0
100%
2009
216
145
4
1
0
98,9%
2008
211
151
4
0
0
98,9%
2007
198
161
6
0
0
98,4%
2006
212
152
6
0
0
98,9%
2005
194
164
5
2
0
98,1%
AKIaren urteko laburpenak. Iturria: Ingurumen Lurralde Politika eta Etxebizitza Saila
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5.14.3.

Soinu maila eta kalitate akustikoa

Zarata igorle nagusiak errepide eta trenbide azpiegiturak (AP-8, N-634, GI-631 eta
Euskotren Bilbao-Donosti Arroan) eta jarduera industrialak dira.
Foru errepideek udalerrian dituzten zarata mapak daude. Mapa hauetan igorpenak
egun, arratsalde eta gau tarteetarako kalkulatu dira ondorengo irudietan jasotzen den
moduan. Beste alde batetik, Azpiegitura horiek Zortasun Akustikoa dutenez, kontuan
hartu beharko da eremu finkoko garapen berrien proposamenak egitean.

Lgoiza

Larratsaldea

Lgaua

3-0

3-0

3-0

2-0

2-0

2-0

1-0

1-0

1-0
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0-0

0-0

0-0

Edozein modutan ere, hirigintza plan berriaren zehaztapenak urriaren 19ko 1367/2007
Errege Dekretuan, zonifikazio akustiko, kalitate helburu eta igorpen akustikoei
dagokien arloan, azaroaren 17ko Zarataren 37/2003 Legea garatzen duena eta
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari
buruzkoan zehazten den zarata maila segurtatu beharko ditu.
Dekretu honek Kalitate Akustikoaren Helburuak zehazten ditu eremu akustikoen arlo
desberdinetan aplikagarriak direnak:

Eremu akustiko mota
e

a
d

c
b
f

Ld (goiza)

Zarata adierazleak
Le(arratsaldea)

Osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerako
lurzoruak nagusi diren eta hots-kutsaduraren
60
60
aurkako babes berezia behar lurralde-esparru
edo -sektoreetarako zehaztutakoekin.
Bizitegi-erabilerako lurzoruak nagusi diren
65
65
lurralde-esparru edo –sektoreak.
c) paragrafoan jasotakoa ez bestelako
hirugarren sektoreko erabilerako lurzoruak
70
70
nagusi diren lurralde-esparru edo sektoreak.
Jolaserako eta ikuskizunetarako lurzoruak
73
73
nagusi diren lurralde-esparru edo -sektoreak.
Industria-erabilerako lurzoruak nagusi diren
75
75
lurralde-esparru edo -sektoreak
Garraio-azpiegiturako sistema orokorrek edo
horiek behar dituzten ekipamendu
Zehaztu
Zehaztu gabe
publikoek eragindako lurralde-esparru edo –
gabe
sektoreak.
Eremu akustikoak eta zarata adierazleak

Ln (gaua)
50

55
65
63
65
Zehaztu
gabe

*Lurraldeko sektore hauetan hots kutsadura saihesteko neurri egokiak hartu beharko dira, batez
ere, hots eragin txikiagoa duten teknologiak ezarri beharko dira, azaroaren 17ko 37/2003
Legearen 18.2 artikuluaren a) atalaren arabera.

Taulan batutako zarata adierazleak gaur egun garatuta dauden eremuetan ezartzen
dira. Garatu berriak diren eremuetan kalitate akustikoko helburua aurreko taulan
dagokion motako balioak ez gainditzea da, 5 dezibelio murriztuz.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua. 2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

95

5.14.4.

Komunikazio bideak eta lotutako trafikoa

Zestoan hurrengo komunikazio bideak daude:


Lehentasuna duen errepide sarea: iparraldetik udalerria zeharkatzen duen
AP-8 eta N-634 errepideen tarte bat.



Oinarrizko sarea:GI-631 errepidearen zati bat, Zestoa Azpeitiarekin lotzen
duena eta udalerria iparraldetik hegoldera zeharkatzen duena.



Eskualdeko sarea: Iraeta Zarautzekin lotzen duen GI-2633 errepidearen
tartea.



Tokiko sarea: Iraeta eta Errezil lotzen dituen GI-3730



Sare grisa: GI-3294 Presaldera; GI- GI-3273 Ibañarrietara; GI-3271 Arroara;
GI-3293ren tarte bat, Zestoa Debarekin lotzen duena Endoiatik; GI-3272
Lasaora; GI-4271 Lasaoerrekara eta GI-3661 Erdoiztara (Errezil).

Zestoako udalerrian trafikoa neurtzen duten zazpi estazio daude. 2018 urterako
eguneko batez besteko intentsitateri (EBBI)dagozkien datuak hurrengoak dira:

Estazioa

Errepidea

EBBI

263

AP-8 (Bidesaria)

10.749

105

N-634

3.960

9210

GI-631

9.438

9157

GI-631 (sahiesbideko bidegurutzea)

10.114

198

GI-3730

435

230

GI-3294

230

298

GI-3760

3.454

Trafikoa neurtzen duten estazioak Zestoan

Oinarrizko Sareko GI-631 errepideak, bi estazio ditu Azpeitiarako noranzkoan.
gainontzekoek neurketa estazio bakarra dute.
AP-8 bidesaria da egunean trafiko gehien duena (10.700 ibilgailu, gutxi gora behera,
hauetako %9 astunak). GI-631 errepidearen EBBIa 400 a 10.200 ibilgailuen artean
dago,

neurketa

estazioaren

arabera.

Aipaturiko

azken

errepide

honetan,

zein

gainontzekoetan ez dago ibilgailu astunen inguruko daturik.
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5.15. Aspektu demografikoak eta sozioekonomikoak
Demografiari dagokionez, Zestoak 3.883 biztanle ditu, udalerriko 2019ko erroldaren
arabera. Hauetatik %52,2 gizonak dira eta %47,8 emakumeak.

Populazioaren bilakaera
Zestoan, azkeneko 23 urteetan egon den joera goranzkoa izan da, 2000 eta 2005
urteen artean nabariagoa izanik. 2000. Urtean, biztanleria murriztu egin zen; ordutik
aurrera, gehikuntza jarraitua izan da, 2018. Urtean populazio kopuru handiena lortuz.

Urteak

Populazioa

1996

Populazio hazkundea
Absolutua

Erlatiboa

3.252

-

-

2000

3.140

-112

%-3,44

2005

3.220

80

%2,55

2010

3.544

324

%10,06

2015

3.714

170

%4,8

2018

3.725

11

%0,3

Zestoako populazioaren bilakaera. Iturria: INE

Populazioaren egitura
Zestoan egitura demografikoa gainontzeko euskal lurraldearen antzekoa da: populazio
dentsitate gehiena helduei dagokie eta piramidearen oinarria estutu egiten da. Beraz,
nahiz eta azken urteetan jaioberrien kopurua hazi den, populazioa zaharkitze
prozesuan dago. Helduei dagokienez, populazioaren gehienezkoa gizonak dira,
adinekoen

taldean,

aldiz,

joera

aldatzen

da

eta

populazioaren

gehienak

emakumezkoak dira.

Populazioaren irudikapen grafikoa adina eta sexuaren arabera (2018). Iturria: INE
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Aspektu sozioekonomikoak
Zestoan, Balio Erantsi Gordinari ekarpen handiena egiten dion sektorea industria da,
manufaktura enpresa (%48,8) hain zuzen ere. Ondoren, zerbitzuak (%43,7).
Eraikuntzak eta lehen sektoreak ordezkapen txikiagoa dute (%2,7 eta %1,7, hurrenez
hurren). Industria ertainen batez besteko tamaina 14 langileena da (2018. urtea).
langabezia tasa % 15,6-koa izan zen 2018rako (Eustat).
LEHEN SEKTOREA
Azken nekazaritza erroldak kontuan hartuta, azken hamarkadetan nekazaritzaustiategi kopurua eta Nekazaritza Azalera Erabilgarria (NAE) asko murriztu dira.
1989

1999

2009

Ustiategi kopurua

209

164

133

NAE

1.543

1.766

1.157

Ustiategi kopurua y NAE Zestoan 1989-2009 artean
Iturria: EUSTAT

HAPOren ondorengo faseetan, antolaketarako proposamenek Balio Estrategiko Altuko
lurzoruetan

eragina

izango

balute,

Nekazaritza

Sektorearen

Ebaluazioa egingo

litzateke.

5.16. Ondare historiko-kulturala
Ondare kulturala, interes kulturala duten ondare guztiek osatzen dute, hauen balio
historiko, artistiko, hirigintzako, etnografiko, zientifiko, gizarte eta teknikoagatik.
Udalerrian kultur intereseko elementu ugari daude, Ekain haitzuloa nabarmentzen
delarik. Hau, Deban kokatuta dago Zestoako udalerriaren mugen ondoan eta
UNESCOren Gizateriaren Ondare Zerrendan dago dagoela 2018ko uztailaren 8tik.
Ondare arkeologikoari dagokionez, Euskal Kultura Ondare izendapena duten 20 eremu
arkeologiko daude:
1.

Danbolin haitzuloa

11. Erralla haitzuloa

2. Astuigaña haitzuloa

12. Arbelaitz II haitzuloa

3. Arluzeko menhirra

13. Amalda III haitzuloa

4. Irikaitzeko

aire

zabaleko

aztarnategia

14. Torrea etxea
15. Arretxe txiki etxea

5. Ikeitz haitzuloa

16. Villa

6. Baioko haitzuloa

17. Harresia

7. Laranjadi Jauregia

18. Andra Mariren jaiotza eliza

8. Udaletxea

19. Casa Etxea

9. Portale o Portaleko etxea

20. Ertxiña haitzuloa

10. Amalda haitzuloa
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Gainera, izendatutako 111 Balizko Arkeologia Gune daude eta izendatu
daitezen proposatutako lau interes arkeologiko gune hauek :
-

Aitz-oita haitzuloa

-

Arretxe etxea

-

Erralla II haitzuloa

-

Bengoetxea etxea

Udalerrian interes kulturaleko elementu ugari dago. Ondare arkitektonikoari
dagokionez, Monumentu edo Monumentu Multzo kategoriaren izendapena
duten sailkatutako eta inbentariatutako elementuak daude:
-

Udaletxea

-

San Jose Arkua

-

Andre Maria Sortzez Garbiaren Arkua

-

Arocena Hotela

-

Lili Jauregia

Lili jauregia eta honen ingurua

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak elementu ugari proposatu ditu Euskal Herriko
Monumentu edo Monumental izendatzeko, eta Udalerriko Ondarearen Katalogoaren
parte izan daitezkeela adierazten du. Hauen artean, elementu erlijiosoak eta
trenbideak, errotak, burdinolak, fabrikak, etxeak eta baserriak, besteak beste.
Elementu horietako batzuk indarrean dauden Arau Subsidiarioetan daude jasota. Hiri
antolamendurako Aurrerakin txostenak kultur ondarearen intereseko elementu guztien
zerrenda osoa dakar.
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5.17. Ingurumen kalitatearen sintesia
Egindako ingurumen azterketaren ondorio moduan, jarraian lurzoru urbanizaezinaren
edo gaur egun hiri-azpiegiturak ez dituzten lurzoruen ingurumenaren balorazioa
egingo da; udalerrian ahulenak diren zonaldeen eta babesteko interes gehien daukaten
eremu, ekosistemak, eta habitaten deskribapena eginez (ikusi 24. mapa).
o

Pagoetako Parke Naturala (KBE)

Zestoako udalerriaren ekialdean zati hartzen du. Natura interes handia duen eremua
da, non kontserbazio irizpideak nagusitu behar diren, nahiz eta aisialdiko jarduerak ere
izan ditzakeen. Espazio honek dituen balio naturalisten artean, nabarmentzekoa da sai
zuria (Neophron percnopterus), ugatza (Gypaetus barbatus) eta sai arrearentzat (Gyps
fulvus) Elikatzeko Babesgune gisa izendatua dagoela. Honekin batera, Altzolaratseko
sakana dago, aipatutako hegazti nekrofagoen Elikatzeko Babesgune eta Intereseko
Bereziko Habitata izateaz gain, Bisoi europarraren (Mustela lutreola) kontserbaziorako
Interes Bereziko Eremua baita. Gainera, kontserbatutako harizti helduak eta pagadiak
daude.
o

Urola Itsasadarra (KBE)

Udalerriaren ipar-ekialdean dago eta azalera txikia izan arren, estuarioko paisaiaren
irudikapena mantentzen du, ingurune ugariak barne. Itsasadarraren ertzetan padurakomunitateak daude ihi halofiloekin batera. Hegazti migratzaile ugarirentzat atseden
hartzeko eta elikatzeko toki garrantzitsua da. Bere natura interesa handia dela eta,
kontserbazio irizpidea nagusitu beharko litzateke, nahiz eta zenbait aisialdi jarduera
aterpetzeko gai izan daitekeen ere.
o

Izarraitz (KBE)

Eremu hau mendi espazio bat da, ibar periferikoak eta kostaldea baino gutxiago
eraldatua dagoena, altuera eta habitata aldakuntza handiak dituena. Zonaldeak duen
garrantzia faunistikoa kobazuloekin lotura duten kiropteroen komunitateei zor zaie, eta
hegazti nekrofagoen Interes Bereziko Eremuan sartuta daude. Oinarrizko arrokekin
lotuta dauden landare komunitateen ordezkaritza zabala ere badu. Bertan, intereseko
espezie asko daude. Bere natura interes handia dela eta, kontserbazio irizpidea
nagusitu beharko litzateke, nahiz eta zenbait aisialdi jarduera aterpetzeko gai izan
daitekeen ere.
o

Bertako zuhaitz espezieen landare-eraketak

Zestoan dauden jatorrizko basoak haritz basoekin bat datoz batez ere, eta neurri
txikiagoan, udalerriaren %16 inguru okupatzen duten erreka, pago eta haritzekin
erlazionatutako basoekin.
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o

Batasunaren Intereseko Lehentasunezko Habitatak

Udalerrian

zerrendatutako

batasunaren

intereseko

habitaten

artean,

hiru

dira

lehentasunezko interesa dutenak (ikusi ―5.12.2. Batasunaren intereseko habitatak‖
atala). Hauek dira:


6210* Brachypodium pinnatum-dun larre mesofiloak, gramineoak nagusitzen
direlarik. Udalerrian azalera gehien hartzen duen lehentasunezko habitata da.




9180* Kare-amilburupeko baso mistoak
91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-eko ibarbasoak, ibai-tarte
zehatzetan.

Lehentasunezko interes komunitarioko habitatak (*), desagertzearekin mehatxatutako
habitatak dira eta horien kontserbazioa Europako Erkidegoaren ardura berezia da.
Gutxi gorabehera 280 hektarea okupatzen dituzte, hau da, udal eremuaren %6, non,
batez ere 6210 habitatari dagozkio. Dena dela, habitat hau lehentasunezkotzat jotzen
du orkideak garrantzitsuak baldin baditu.

o

Mehatxatutako fauna eta landare espezieak

Udalerrian mehatxatutako 63 fauna espezie daude zerrendatuta (hauetako 22
kiropteroak).

Hauen

artean

bisoi

europarra,

Mehatxatutako

Espezieen

Euskal

Katalogoan Desagertzeko Arriskuan dago (ikusi ― 5.10.1 Mehatxatutako fauna
espezieak‖ atala). Bisoi europarra, sai arrea (interes berezikoa) eta sai zuria
(kaltebera) Kudeaketa Planak dituzte Gipuzkoan.
Mehatxatutako landarediari dagokionez, Zestoan 14 espezie daude zerrendatuta (ikusi
― 5.9.3 Mehatxatutako flora espezieak‖ atala): Carex strigosa, Galium arenarium, Ilex
aquifolium, Limonium humile, Medicago marina, Osmunda regalis, Quercus robur,
Quercus suber, Ruscus aculeatus, Salicornia dolichostachya, Stachys palustris, Taxus
baccata, Trichomanes speciosum eta Woodwardia radicans.

o

Nekazaritza ahalmen handia duten lurzoruak

Nekazaritza eta Basoa Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean "Nekazaritza eta
abeltzaintza: Balio Estrategiko Altua" gisa sailkatuak dauden lurrak dira, nekazaritzakalitate handiena dutenak (20.mapa).

Lurzoru hauek batez ere ibarreko hondoetan

kokatuta daude, Aizarna, Endoia, Iraeta meandroaren eta Arroaerrekaren ondoko
azalerak nabarmenduz. 310 hektareako azalera hartzen dute, udalerriaren %7a.
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5.18. Ingurumen eta paisaia-unitate homogeneoak
Atal

honetan

ingurune

fisikoaren

gainean

egindako

azterketa

eta

ezaugarri

paisajistikoak, baliabide naturalak, ondare historiko-kulturala, eta bestelakoak kontuan
harturik, Zestoako udalerria 6 ingurumen eta paisaia-unitateetan banatu daiteke (ikusi
25. mapa):


Zestoako herrigunea eta kanpoaldea



Arroa errekaren bailara eta Iraetako meandroa



Akoa, Aizarna eta Txiriboga auzoak



Granada eta Lasao erreken bailarak



Endoia eta Lizardi eta Sastarrainerreka bailarak



Ertxiña

Jarraian, unitate hauen deskribapena egiten da bakoitzaren ingurumen kalitatea eta
aurkezten duten erabilera gaitasuna aztertuz.
Zestoako herri-gunea eta kanpoaldea
Unitate hau, udalerriaren erdialdea antolatzen du, Lasaotik Osinbeltzeko harrobiraino,
herrigune nagusitik eta Zestoako Alde Zaharretik igarota. Urola ibaiaren eta GI-631
errepidearen norabide berdina du.
Gaur egun oso antropizatuta dago, bertan egoitza- eta industria-garapen desberdinak
egin direlako, baita komunikabide azpiegiturak eta erauzketa jarduera zaharrak
daudelako ere.
Alde

batetik,

giza

erabilerak

jasotzeko

ahalmen handiena

duen

unitatea

da:

etxebizitza, industria, aisia, zerbitzuak, kultura, etab. Bestalde, Urola ibaiaren
presentziak, tarte batzuetan landaretza egoera onean duena, nolabaiteko natura eta
paisaia interesa ematen dio unitateari. Era berean, azpimarratzekoa da udalerriko
aisialdi eta turismoan eragin handia duten bainuetxe historikoa.
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Zestoako herri-gunearen ikuspegia

Arroa erreka bailara eta Iraetako meandroa
Unitate hau, ipar-mendebaldean kokatua, udalerriko eremu lauenekin bat dator. Nahiz
eta eraldaketa nabarmena izan, batez ere azalera handiko garapen industrialengatik
(Arroako industrialdea eta Errota) eta komunikazio azpiegiturengatik, nekazaritzajarduera nabarmena mantentzen du.

Ibañarrietatik ikuspegia
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Eremuan dauden nekazaritza-lurzoruek duten nekazaritza-ahalmen handia kontuan
harturik, unitatea lehenengo sektoreari lotuta dauden jardueretarako aproposa da,
nekazaritza eta abeltzaintzarako.
Etxebizitza, industria edo zerbitzuak bezalako erabilerak hartu ahal izango lituzke,
betiere, hiri-bilbeak osatzen badira eta nekazaritza-lurzoruetan okupazio berriak ez
badira.
Akoa, Aizarna eta Txiriboga auzoak

Urola ibaiaren ekialdera kokatutako auzoak dira, Ertxiñako mendigunea inguratuz.
Unitatea, sakabanatutako baserri ugari dituen nekazaritza-paisaia izateagatik bereizten
da.
Lurzoruaren erabilerak, tradizioz baserriaren nekazaritza-jardueran eta abeltzaintza
estentsiboan oinarritutakoa, balio estetiko handiko nekazaritza eta basoen mosaiko
heterogeneoa osatzen du.
Domeinu honetan Euskadiko landazabala-paisaiaren eta bertako basoen kontserbazioa
gailendu beharko litzateke. Nekazaritza eta abeltzaintza jardueretarako harrera
gaitasuna dauka. Hala ere, lehenengo sektorearen jarduerari lotutako hiri edo turismogarapen txikiak hartu ahal izango lituzke.

Autzoko gainatik ateratako argazkia
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Granada eta Lasao erreken bailarak
Unitatea, udalerriaren hegoaldeko, hego-ekialdeko eta ekialdeko mugan dago. Ibar
hauetan abeltzaintza eta basoa (Pinus radiata landaketak batez ere) ustiaketa
nagusitzen da, neurri handi batean, malda biziak daudelako.
Lasaoerreka

eta

Granadaerrekaren

ibaiertzek,

landaretza

egoera

onean

dute.

Granadaerreka ibaiak gainera, lotura interes bereziko ibai tartea da.
Honen harrera gaitasuna, batez ere, baso jarduerari dagokio, bertako basoak eta
ibaiertzeko ekosistemak kontserbatzera bideratuta dauden jarduerekin batera.

Endoia eta Lizardi eta Sastarrainerreka bailarak

Udalerriaren hego-mendebaldean kokatutako eremu hau, Euskadiko landazabalapaisaia irudikatzen duen nekazaritza, albeltzaintza eta baso mosaikoa osatzen du.
Lizardi, Goltzibar eta Sastarrain errekek, basoak gailentzen diren bailara estu eta
ospelak osatzen dituzte. Sakabanatutako baserriak, bailarak banatzen dituzten eremu
altu eta eguzkitsuetan kokatu dira, Endoia eta Etorra auzoak nabarmenduz. Eremu
hauetan da nekazaritza eta abeltzaintza agertzen diren lekuak.

Ekainberri bidetik ikuspegia
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Lurzoruaren erabilera, tradizioz baserriaren nekazaritza-jardueran eta abeltzaintza
estentsiboan oinarritutakoa, balio estetiko handiko nekazaritza eta baso mosaiko
heterogeneoa osatzen du. Hau, galduz joan da baserriari lotutako jarduerak utzi
direlako eta monotonia eta homogeneotasun handia ematen duten baso birlandaketak
aurreratu direlako.
Domeinu honetan Gipuzkoako nekazaritza-paisaia kulturala eta bertako basoen
kontserbazioa gailendu beharko litzateke. Bere harrera ahalmena baso-jarduerarekin
eta nekazaritza eta baso jarduerekin lotuta dago. Hala ere, Ekainberri ekipamendua
(UNESCOk Gizateriaren Munduko Ondare izendatutako Ekain kobazuloaren erreplika)
kontuan harturik, erabilera turistikoak hartu ahal izango lituzke.
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6.

TEKNIKOKI ARRAZOIZKOAK DIREN AUKEREN AZTERKETA

Udalerriaren ezaugarrien azterketaren, udalerriaz gaindiko plangintzaren, indarreko
ASen eta 2006 urtean egindako Aurrerakinaren analisia egin ostean, HAPOren
Aurrerakin dokumentuan, zenbait alternatiba proposatu dira. Asko, fase honetan
proposatutako ereduan jaso dira.
Ez da egokitzat hartu lurraldea okupatzeko eredu desberdinen alternatiben analisia
egitea planaren fase aurreratuago batean egon arte (Hasierako Onespena), oraindik
behin-betikoak ez direlako eta hurrengo parte-hartze prozesuak kontuan izan behar
direlako.
Beraz, orain, Aurrerakin fasean proposatutako eremuak banaka aztertzea nahikoa
izango dela aintzakotzat hartzen da, bai ―ereduan jasotako alternatibak‖, baita
―alternatibak ereduari‖ dagokienak ere. Horrela, dagokien inpaktuen identifikazio
matrizean (1.matriza) ingurumen-inpaktu posibleak identifikatuko dira. Honen guzti
honen helburua, azkenik proposatuko diren eta dagozkien ingurumen ebaluaketa
estrategikoa izango duten alternatibak aukeratzerako orduan erreferentzitzat hartzea
izango da.
Hasiera batean baztertutako alternatiba bakarra ―0 alternatiba edo ez jardutea‖ izango
litzateke, herrigune desberdinak orain dauden moduan finkatzea suposatuko lukelako
(Indarreko ASk, atxikitako irudia ikusi), garapen, espazio libre, azpiegitura edo
ekipamendu berririk gabe. Modu honetan, udalerriak ez luke hazteko aukerarik izango,
ezta udal plangintza indarrean dagoen araudiari moldatzea ere.
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Zestoan indarrean dauden Arau Subsidiarioak (Udalplan 2018)
*Gorriz, egoitzarako eremuak, horiz Ekipamenduak (Sistema Orokorrak), berde argiz Gune Libreak (Sistema
Orokorrak), urdin ilunez Jarduera Ekonomikoak, grisez Erauzketa Jarduerak (Lurzoru Urbanizaezina), urdin
argiz Lurrazaleko uren babesa (LU), marroiz Nekazaritza-abeltzaintzakoa eta landazabala (LU) eta berde ilunez
Babes Berezia (LU)

Ereduan

jasotako

alternatibak

eta

alternatibak

ereduari:

Aurrerakin

dokumentuan aldez aurretik aukeratutakoak dira eta hurrengo taulan aurkezten dira.
Erabilerak ondorengo blokeetan sailkatzen dira:
-

Ingurune naturala eta paisaia

-

Komunikabideak eta mugikortasuna

-

Espazio publikoa eta berdeguneak

-

Etxebizitza

-

Jarduera ekonomikoak

-

Ekipamendu eta azpiegiturak

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua.2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

108

EREDUAN JASOTAKO

ALTERNATIBAK EREDUARI

ALTERNATIBAK
Eremua

Azalera

Eremua

Azalera

ZE-IN A

299.784,31 m2

-

-

Komunikabideak eta

ZE-KM A

248,92 m

-

-

mugikortasuna

AB-KM B

194,19 m

AB-KM G

290 m

OR-KM D

14.021,84 m

-

-

AG-KM E

1.203,39 m

-

-

ZE-KM F

2.031,78 m

-

-

AI-KM H

343,53 m

Ingurune naturala eta
paisaia

2

Espazio publikoa eta

ZE-EL A

50.831,33 m

-

-

berdeguneak

ZE-EL B

7.689,56 m2

-

-

AG-EL B

2

1.612,69 m

AG-BI K

8.633 m2

AB-EL D

19.869,10 m2

-

-

2

IR-EL E

8.895,64 m

-

-

-

-

AG-EL F

181,06 m2

88.898,32 m2

Azalera guztira
Etxebizitza

ZE-BI A

-

-

10.609,80 m

-

-

ZE-BI D

3.939,54 m2

-

-

AG-BI-E

2

3.699,86 m

AG-BI K

8.633 m2

AI-BI F

2.049,5 m2

AI-BI P

1.351 m2

AI-BI G

6.079,29 m2

-

-

AB-BI U

40.531,28 m2

2

40.531 m

2

IR-BI I

5.017,54 m

-

-

-

-

ZE-BI I

2.693 m2

-

-

AG-BI L

2.479,96 m2

-

-

AG-BI M

2.392,57 m2

AG-BI N

928,75 m2

AG-BI O

288,70 m2

AI-BI Q

1.355,92 m2

AI-BI R

629,38 m2

-

85.442,04 m2

Azalera guztira
AB-JE A

61.283,56 m2

2

-

-

2

32.241,96 m

ZE-JE B

11.884,37 m

ZE-JE H

11.884,37 m2

ZE-JE D

11.200,89 m2

ZE-JE I

11.200,89 m2

ZE-JE E

28.366,07 m2

ZE-JE J

28.366,07 m2

ZE-JE G

9.670,72 m2

ZE-JE F
Azalera guztira

2

ZE-BI-B

AB-BI H

Jarduera ekonomikoak

13.515,51

8.814,06 m2

2

9.670,72 m

93.364,01 m2
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EREDUAN JASOTAKO

ALTERNATIBAK EREDUARI

ALTERNATIBAK
Eremua

Azalera

Eremua

Azalera

Ekipamendu eta

AB-EK A

6.908,34 m2

-

-

azpiegiturak

IR-EK B

406,34 m2

-

-

IR-EK D

2

1.682,24 m

IR-BI S

1.677,56 m2

Ekipamendu eta

IR-EK E

2.852,63 m2

IR-BI T

2.852,63 m2

azpiegiturak

IR-EK F

7.786,32 m2

ZE-EK G

1.030 m2

-

-

2

ZE-EK-KI H

16.156,14 m

-

-

BE-EK I

-

-

-

ZE-EK L

1.999,85 m2

AG-EK M

288,70 m2

2

LA-EK J

104,39 m

-

36,926,40 m2

Azalera guztira
Hiri-berritzea

6.1.

HBE

12.549,71 m2

6.818,74 m2
-

-

Proposamen bakoitzaren ingurumen azterketa

Ondoren,

alternatiba

guztiak

aztertuko

dira.

Proposamen

hauek

udalerriaren

ezaugarrien, udalerriaz gaindiko plangintzaren, indarreko ASen eta 2006 urtean
egindako Aurrerakinaren analisia egin ostean eta parte-hartzearen ostean sortu dira.
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6.1.1. Ingurune Naturaleko eta Paisaiako proposamenaren azterketa
Ereduan jasotako alternatiba
Azalera: 299.784,31m2

ZE-IN A

Osinbeltzeko harrobia leheneratzea proposatzen
da. Emakida administratiboa bukatu da, eta
jardunari utzi egin zaio. Gaur egun kamioien,
hormigoi makinak etab. daude.
Sektore honen barruan, ustiatutako eremutik
kanpo, bertako basoko orbanak daude (artadi
kantauriarra

eta

Quercus

robur

nagusitzen

deneko baso azidofiloa). Kartografiaren arabera,
batasunaren intereseko lau habitat daude: 4030
(txilardi

lehor

europarrak),

4090

(txilardi

oromediterranarreak),

6210*

(larre

mesofiloak) eta 9340 (Quercus ilex eta Quercus rotundifolia basoak).
EAEko korridore ekologikoen sarean, leheneratze ekologikorako eremua da eta
hegoaldea, Pagoeta-Izarraitz lotura korridorean dago. Gertu dagoen Urola ibaia
lehentasunezko banaketa eremua da bisoi europarrarentzako.
Akuiferoen zaurkortasuna oso altua da eta higadura arriskua dago, harrobiaren
aurrealdean malda handiak daudelako. Mendebaldean 100 eta 500 urteko errepika
denborako uholde arriskua dago.

Osinbeltz harrobi zaharraren aurrealdea, Zestoako leku askotatik ikusgai dagoena
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6.1.2. Komunikabideen eta Mugikortasunaren proposamenen azterketa
Ereduan jasotako alternatiba
OR-KM D

Luzera: 14.021,84 m
Bai

LAGetan

adierazitako
Zumaia

eta

bai

Gipuzkoako

bidegorria.

bizikleta

Udalerria

Azpeitiarekin

bideen

zeharkatzen

lotzen

du.

LPPean
du,

Zenbait

eta

tarte,

erabilgarriak dira.
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, ibilbidea
Balio Estrategiko Handiko (hegoaldean) eta Trantsizioko
Landa-Paisaiako lurretatik igarotzen da.
Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloaren, baso
misto

hostozabal

gazteen,

artadi

kantauriarraren

eta

haltzadien artean doa.
Kartografiaren arabera, batasunaren intereseko hiru habitat
daude, hauetatik bat lehentasunezkoa: 91E0* (haltzadi eta
lizardiak), 6510 (segabelardi atlantikoak) eta 4090 (txilardi
oromediterranarreak).
Ibilbidearen iparraldea Ferra-saguzar mediterraneoaren eta
schreibers saguzarraren Interes Bereziko Eremuaren eta
schreiber muskerraren lehentasunezko banaketa eremua da.
Ia

ibilbide

guztia

bisoi

europarraren

lehentasunezko

banaketa eremutik edo gertu igarotzen da. Ia ibilbide guztia bisoi europarraren
lehentasunezko banaketa eremutik edo gertu igarotzen da. Arroa Behean, ibilbidearen
zati txiki bat, Mehatxatutako Espezieen Euskal Katalogoan (MEEK) arraroa den
Quercus suber espeziearen UTM 1x1Km lauki-saretik igarotzen da.
Hegoaldean, akuiferoak kutsatzeko duten zaurkortasuna ertaina, altua eta oso altua
da, eta zenbait lekutan uholde eta higadura arriskua dago.
Bidegorriaren ibilbidearen gehiengoan, eraikitzeko baldintzak aurkakoak eta oso
aurkakoak dira, uriola, istiltzea eta zama gaitasuna eta ezargune arazoengatik.
Iparraldean, ibilbideak kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan dauden hiru
lursailetatik igarotzen da.
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Osinbeltz harrobitik gertu igarotzen den tartea, EAEko korridore ekologikoen sarean,
leheneratze ekologikorako eremua da. Erdialdea eta hegoaldea indargetze eremuen
barruan dago. Erdialdea Pagoeta-Izarraitz lotura korridoretik igarotzen da.

Zestoa
Ereduan jasotako alternatiba
ZE-KM A

Luzera: 248,92 m
ASetatik

eratorritako

alternatiba.

Zestoako

gune desberdinen hegoaldeko lotura osatzeko
errepidea

proposatzen

da,

Zubimusu

eta

Estazioko industrialdea lotuz.
Akuiferoak

kutsatzeko

duen

zaurkortasuna

altua da eta iparraldean 500 urteko errepika
denborako uholde arriskua dago. Ibilbidean
zehar,

ibar

basoa

dago,

beraz,

honen

berreskuratze eta hobekuntza bermatu beharko
da.
Eraikitze baldintzak oso aurkakoak dira, uriola, istiltze eta zama-gaitasuna eta
ezargune arazoak direla eta.

Ibilbidea joango liratekeen eremua, Urola ibaiaren eta ibar basoaren ondotik
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Alternatiba ereduari
ZE-KM F

Luzera: 2.031,78 m
Zestoatik igarotzen den GI-631 errepideari boulevard
izaera ematea proposatzen da, errepidearen bi alboetako
guneen arteko jarraitasuna hobetzeko asmoz.
Kartografiaren

arabera,

iparraldean

batasunaren

intereseko 6510 habitata (segabelardi atlantikoak) dago,
erdialdean

lehentasunezko

6210*

(Brachypodium

pinnatum-dun larre mesofiloak) habitata eta hegoaldea
4090 (txilardi oromediterranarreak) habitata. Eskolatik eta
zahar egoitzatik gertu intxaurrondoen landaketa baten
ondotik igarotzen da.
Akuiferoak kutsatzeko dagoen zaurkortasuna oso altua da
tarte osoan. Eraikitzeko baldintzak aurkakoak dira malda biziengatik (%>30) eta
zimurtasun handiagatik. Ibilbidearen iparraldea Pagoeta-Izarraitz lotura korridoretik
eta indargetze eremu batetik igarotzen da.

Arroa Behea
Ereduan jasotako alternatiba
AB-KM B

Luzera: 194,19 m
Plan

Partzialean

aurreikusitako

bidearen

diseinua zuzentzea proposatzen da, auzoko
sarbide nagusiak hobetzeko asmoz.
Bisoi

europarraren,

ferra-saguzar

mediterraneoaren eta schreibers saguzarraren
Interes

Bereziko

Eremutik

igarotzen

da.

Schreiber muskerraren eta bisoi europarraren
lehentasunezko banaketa eremua da ere. Hala
ere, eremua narriatze maila altua dauka. Hala
ere, eremuak narriatze maila altua du.
Ipar-ekialdean hiru errepika denboren uholde arriskua dago. Ibilbide guztia kutsatuta
egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan jasota dagoen lursail batetik igarotzen da.
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Alternatiba ereduari
AB-KM G

Luzera: 290 m

Plan Partzialean aurreikusitako bidearen diseinua
zuzentzea

proposatzen

da,

auzoko

sarbide

nagusiak hobetzeko asmoz. Ibilbidea, aurrekoaren
oso antzekoa da.

Arroa Goia

Ereduan jasotako alternatiba
AG-KM E

Luzera: 1.203,39 m
Oinezko eta bizikletentzako bide hau, Arroa Goia
autobus-geltokiarekin
lotzekoa
lurretatik

dena,

eta

bide

Trantsizioko

igarotzen

da

berdearekin

Landa-Paisaiako
Nekazaritza

eta

Basosaintzako LPSren arabera.
6510 habitata dago (segabelardi atlantiarrak)
eta

Ferra-saguzar

schreibers

mediterraneoaren

saguzarraren

Interes

eta

Bereziko

Eremuaren barruan dago.

Aizarna

Alternatiba ereduari
AI-KM H

Luzera: 343,53m

GI-3730 errepideko bidea besteratzeko izan litekeen
saihesbidea. Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren
arabera, Balio Estrategiko Handiko lurretatik pasako
lirateke.
intereseko

Ibilbidearen
6510

gehiengoa
habitatetik

batasunaren
(segabelardi

atlantiarrak) igarotzen da.
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6.1.3. Espazio Publikoen eta Berdeguneen proposamenen azterketa
Zestoa
Ereduan jasotako alternatibak
ZE-EL A

Luzera: 50.831,33 m
Bide berdea, trenbide zaharra aprobetxatuz egin nahi da,
ordezko mugikortasuna, herriguneen arteko lotura eta
inguru naturalekiko harremana sustatzeko nahiarekin.
Tarte batzuk eginda daude.
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera, Balio
Estrategiko Handiko eta Trantsiziozko landa-paisaiako
lurretan daude.
Bide

hau

Quercus

robur

nagusitzen

deneko

baso

azidofiloaren, hostozabalen baso mistoen eta haltzadi
eurosiberiarraren, artadi kantauriarra eta hostozabalen
baso gazteak zeharkatzen ditu. Edonola ere, ibilbidea ibar
basoa

babestu

edota

berreskuratzea

eta

hobetzea

bermatuko du.
Kartografiaren arabera, batasunaren intereseko lau habitat daude, hauetako bat
lehentasunekoa: 91E0* (haltzadiak eta lizardiak), 6510 (segabelardi atlantiarrak),
4030 (txilardi lehor europarrak) eta 9340 (Quercus ilex eta Quercus rotundifolia
basoak). Ibilbidearen zenbait tarte ferra-saguzar mediterraneoaren eta schreibers
saguzarraren Interes Bereziko Eremuaren eta schreiber muskerraren eta bisoi
europarraren lehentasunezko banaketa eremuaren barruan daude.
Harrobitik gertu igarotzen den tartea, leheneratze ekologikorako eremua da EAEko
korridore ekologikoen sarean. Erdialdea Pagoeta-Izarraitz lotura korridoretik eta
indargetze eremu batetik igarotzen da, eta hegoaldea indargetze eremu baten barruan
dago.
Eremuaren hegoaldean akuiferoen zaurkortasuna altua da eta higadura arriskua duten
eremuak daude. Ibaiaren ibilgutik gertu dauden lekuetan, uholde arriskua dago. Bi zati
(erdialdean eta iparraldean) kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan
jasotako lursailekin bat egiten dute.
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Arroa Goia
Ereduan jasotako alternatiba
AG-EL B

Azalera: 1.612,69 m2

Arroa Goian, frontoiaren aldamenean, proposatutako
espazio librea, egungo espazio librearen handitze
gisa.
Belardiak (6510 habitata) eta zenbait zuhaitz daude,
masustondoak. Eremua Ferra-saguzar mediterraneoaren eta schreibers saguzarraren
Interes Bereziko Eremuaren barruan dago.

Eremuaren ikuspegia pilotaleku ondoan

Eremu hau azalera handiagoko (8.633 m2) AG-BI K
(alternatiba ereduari) eremuaren barruan egongo lirateke.
Bertan, bizitegi-eremua aurreikusten da, indarreko ASetan
planteatutakoa. Honen barruan, errepide bat antolatzen da,
gunea inguratzeko eta oinezkoentzako izaera mantentzeko.

Alternatiba ereduari
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Azalera: 181,06 m2

AG-EL-F

Arroa Goian, apaizetxearen aurrean, proposatutako
espazio librea. Ingurumen aldetik ez dago ezaugarri
berezirik.

Arroa Behea
Ereduan jasotako alternatiba
Azalera: 19.869,10 m2

AB-EL D

Indarreko ASetatik eratorritako alternatiba. Espazio
librea

Arroako

aurreikusitako

industrialdeko
erabilera

eskaintza

tertziarioko

osatzeko
eremuaren

barruan.
Interes

handiko

baso

misto

hostogalkorra

dago,

azpiegiturez eta eremu industrialez inguratuta dagoen
muino

txiki

batean.

Hau

zaintzea

kontuan

izan

beharko da unitatea antolatzerakoan alternatiba hau
garatzen bada. Iparraldean, 6510 batasunaren intereseko habitataren orban txikia
dago.
Faunari dagokionez, sektore hau Ferra-saguzar mediterraneoaren eta schreibers
saguzarraren Interes Bereziko Eremuaren barruan dago. Era berean, Arroaerrekaren
(Narrondo) ibilgua bisoi europarrarentzako lehentasunezko banaketa eremua da.
Akuiferoen zaurkortasuna oso txikia da. Bestalde, ez dira hiru alditako (eguna,
arratsaldea, gaua) kalitate akustikoko helburuak betetzen.
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Baso misto hostogalkorraren orbanaren ikuspegia

Iraeta
Ereduan jasotako alternatiba
IR-EL E

Azalera: 8.895,64 m2
Iraetan, kirol ekipamenduaren eta ibaiaren artean
proposatutako espazio librea.
Eremuaren erdia inguru Balio Estrategiko Altuko eta
Trantsiziozko

Landa

Paisaiako

lurzoruak

dira,

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren arabera eta
azalera

osoa

urak

hartu

dezake.

Azaleraren

gehiengoan herri-baratzak daude, baita frutarbolak,
belardiak eta haltzadia ere (91E0* habitata).
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6.1.4. Etxebizitza proposamenen azterketa
Zestoa
Ereduan jasotako alternatibak
ZE-BI A

Azalera: 13.515,51 m2
Garatzeke

dagoen

eratorritako

eta

alternatiba.

indarreko

ASetatik

Lizarritz

baserria

(interes arkeologikoko eremua) finkatzeko eta
babesteko

eta

ordezkatzeko

gasolindegia
mota

eta

hauetako

eranskinak
etxebizitzak

proposatzen dira: familia bakarreko etxebizitza,
bi familiako etxebizitza edo etxebizitza atxikiak.
Hegoaldean eta hego-ekialdean belardiak (6510
batasunaren intereseko habitata) eta zuhaitzak (intxaurrondoak eta koniferoak)
daude.

Belardiak eta atzealdean, zuhaitzak

Akuiferoen zaurkortasuna, gainontzeko herrigunean bezala, altua da eta maldak
leunak dira. Ia eremuaren gehiengoan eraikitze baldintzak onargarriak dira, iparmendebaldean ez ezik; bertan eraikitze baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze
eta zama-gaitasuna eta ezargune arazoengatik.
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Eremu honetan kutsatuta egon daitekeen lurzoru bat dago, gasolindegia alegia eta ez
dira hiru alditako (eguna, arratsaldea, gaua) kalitate akustikoko helburuak betetzen.

Lizarritz baserria

ZE-BI B

Azalera: 10.609,80 m2
ASetan aurreikusitako eremua murrizten da,
egun dauden eraikuntzak finkatu eta eremutik
ateraz.

Baratzak,

errepidea

eta

aparkalekua

daude.
Eremuaren

hegoaldeko

txiki

zati

bat

Urola

ibaiaren ondoan dago, bisoi europarrarentzako
lehentasunezko banaketa eremua dena.
Akuiferoak kutsatzeko duten zaurkortasuna altua da. Hegoaldean eta hego-ekialdean
uholde arriskua dago hiru errepikapeneko denboretan (10, 100, 500). Eraikitze
baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze eta zama-gaitasuna eta ezargune
arazoengatik. Iparraldean, kutsatuta egon daitekeen lurzoru bat dago.

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua.2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

121

Baratzak errepidearen eta etxebizitzen artean

ZE-BI D

Azalera: 3.939,54 m2
Garatzeke

dagoen

eta

indarreko

ASetatik

eratorritako alternatiba. Eremua berrantolatzea
proposatzen
Eremuan

da

hiri-bilbeari

aparkaleku

bat,

azkena

emateko.

etxebizitzetarako

sarbidea eta zenbait baratz daude.
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Hegoaldeko

muga

lehentasunezko

Urola

banaketa

ibaitik
eremua

oso
dena,

gertu

dago,

beraz,

bisoi

ibar

europarrarentzako

basoa

babestu

edota

berreskuratzea eta hobetzea bermatuko da.
%20 eta 30 arteko maldak ditu eta akuiferoen zaurkortasuna altua da. Hegoaldean,
500 urteko errepika denborako uholde arriskua dago, beraz 500 urtean behingo
uraldiaren

kotaren

gainetik

ezarri

beharko

da

bizitegi

erabilera.

Betegarririk

planteatzen bada, ezingo dute oraingo arrasa aldatu, ezta urak husteko gaitasuna
nabarmen murriztu ere.
Hegoaldean eta hego-ekialdean eraikitzeko baldintzak aurkakoak eta oso aurkakoak
dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta ezargune arazoengatik.

Alternatiba ereduari
ZE-BI J

Azalera: 2.693 m2
Proposamenaren
urbanizazioa

helburua

hobetzea

dauden

guneetan

berriak

antolatzeaz

espazio

zen,

hiri-bilbea
gain

libreen

degradatuagoak
osatzeko

(interes

eraikin

handieneko

eraikinak babestuz).
Akuiferoak kutsatzeko zaurkortasuna altua da eta
errepidetik gertuen dagoen eremuan ez dira hiru
alditako

(eguna,

arratsaldea,

gaua)

kalitate

akustikoko helburuak betetzen.
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Eremuaren ikuspegia, elizaren ondoan

Arroa Goia
Ereduan jasotako alternatiba
AG-BI E

Azalera: 3.699,86 m2
Garatzeke

dagoen

eta

indarreko

ASetatik

eratorritako alternatiba. Errepide bat antolatzen
da

herrigunea

inguratzeko

eta

horren

oinezkoentzako izaera mantentzeko.
Gaur egun belardiak daude (6510 batasunaren
intereseko habitata) eta herrigunearen ondoan
dago, pilotalekuaren atzealdean. Maldak leunak
dira.
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Eremu hau azalera handiagoko (8.633 m2) AG-BI K
(alternatiba

ereduari)

eremuaren

barruan

egongo

lirateke eta indarreko Asetan planteatutako bizitegi
eremua da. Errepide bat antolatzen da herrigunea
inguratzeko

eta

horren

oinezkoentzako

izaera

mantentzeko.

AG-BI K eremua pilotalekutik ikusita

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua.2019ko abendua

Ingurumen

Azterketa

125

Alternatibak ereduari
AG-BI M

Azalera: 2.392,57 m2

Azalera osoa Trantsiziozko Landa Paisaia da,
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera.
Eremuan belardiak daude (6510 habitata).

AG-BI L
Azaleraren
Handikoa

Azalera: 2.479,96 m2
erdia
da

inguru

eta

Balio

gainerakoa

Estrategiko
Trantsiziozko

Landa Paisaia. Hemen ere belardiak daude
(6510 habitata).

AG-BI L eremua eta errepidearen beste aldean AG-BI M eremua

AG-BI N

Azalera: 928,75 m2
Lehengo

haurreskolan

(utzitakoa)

bizitegirako

erabilera-aldaketa proposatzen da, herrigunearen
bizitegi-beharrei

erantzuna

emateko

eta

hiri-

bilbea osotzeko. Atzealdean baratzak daude eta
errepide ondoan zenbait espezietako zuhaitzak
(pikondoa, lizarra, etab.).
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AG-BI O

Azalera: 288,70 m2
Erabilera-aldaketa

proposatzen

da,

bizitegirako bihurtzeko. Bertan apaizetxea
dago eta atzealdean belardiak daude.

Aizarna
Ereduan jasotako alternatiba
AI-BI F

Azalera: 2.049,50m2
Bizitegi-bilbeari
herrigunearen

azkena
beharrei

emateko
erantzuna

eta

emateko

planteatutako eremu honen hegoaldean Balio
Estrategiko Altuko lurzoruak daude. Eremuan
asfaltatutako eremu bat eta belardiak (6510
habitata) daude eta herrigunetik gertuen dagoen
eremuan baratzak.
Bizitegi-bilbeari
herrigunearen

azkena
beharrei

emateko
erantzuna

eta

emateko

planteatutako eremu honen hegoaldean Balio Estrategiko Altuko lurzoruak daude.
Bertan, asfaltatutako eremu bat eta belardiak (6510 habitata) daude eta herrigunetik
gertuen dagoen eremuan baratzak.
Ingurumen kartografiaren arabera, eremua belatz handia eta sai zuriarentzat Puntu
Sentibera da, Pagoetako Parke Naturalaren inguruan
azalera handia hartzen duena.
Ereduaren alternatibetan eremu honi AI-BI P deritzo.
Azalera

txikiagoa

da

(1.351

m 2)

eta

indarreko

plangintzan aurreikusita dago eta etxebizitza atxikiak
eraikiko lirateke, mehelinen artean.
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Eremuaren egungo egoera, baratzekin eta atzealdean belardiekin

AI-BI G

Azalera: 6.079,29 m2
Indarreko

Asetan

proposatutako

alternatiba,

familia

bakarreko edo biko etxebizitzak egingo lirateke.
Nekazaritza

eta

Basozaintzaren

LPSren

arabera,

mendebaldeko eta hegoaldeko lerro batek Balio Estrategiko
Alko kategoria du. Bertan, segabelardiak (6510 habitata),
ereintzak (artoa) eta baratz txikiak daude, sakabanatutako
zenbait

zuhaitzekin;

erabilera

nekazaritza

eta

abeltzaintzakoa da.
Faunari dagokionez, ingurumen kartografiaren arabera, eremua belatz handia eta sai
zuriarentzat Puntu Sentibera da, Pagoetako Parke Naturalaren inguruan azalera handia
hartzen duena.
Eremua, errepide berri baten proposamenak zeharkatzen du (AI-KM G).
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Alternatiba ereduari
Azalera: 1.355,92 m2

AI-BI Q

Bizitegi-eremua herrigunearen bizitegi-beharrei
erantzuna emateko eta hiri-bilbea zabaltzeko.
ASetan
txikiagoa

leku

berean
da.

aurreikusitakoa

Eremuaren

baino

gehiengoan

segabelardiak daude (6510 habitata).
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Eremuaren egungo egoera, baratzekin batez ere

AI-BI R

Azalera: 629,38 m2
Apaiz

etxea

bizitegi-eremua

izateko

erabilera

aldaketa proposatzen da, etxebizitza batentzako.
Eraikinaren atzealdean belardiak daude.

Arroa Behea
Ereduan jasotako alternatiba
AB-BI H

Azalera: 40.531 m2
Indarreko

ASetatik

eratorritako

alternatiba.

eremuaren zati bat egikaritu da eta gainerakoa gaur
egun garatzen ari da (353 etxebizitza aurreikusten
dira).
Hegoaldean,

eremuaren

ondoan

Quercus

robur

nagusitzen deneko baso azidofiloaren orban txikia
dago.
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Uholde arriskua duen eta interesekoa den erriberako landaredia duen Arroaerreka,
eremua zeharkatzen du. Gainerakoan bide ondoko landaredia eta narriatutako
eremuak daude, atxikita dauden argazkietan ikus daitekeen bezala. Erreka hau bisoi
europarrarentzako

Interes

Bereziko

Eremua

da,

beraz,

erriberako

landaredia

mantentzea bermatu beharko da eta ingurumen hobekuntzarako beharrezkoak diren
neurriak

ezarri

saguzarraren

beharko

Interes

dira.

Bereziko

Ferra-saguzar
Eremua

da

mediterraneoaren
ere,

eta

eta

Schreiber

schreibers

muskerraren

lehentasunezko banaketa eremua da.
Hala ere, orokorrean narriatuta dagoen eremua da eta errepidez inguratuta dago.
Garatuta ez dagoen lurzorua kutsatuta egon daitezkeen lurzoruaren inbentarioan
jasota dago eta foru errepideen zarata mapa estrategikoen arabera, ez dira hiru
alditako (eguna, arratsaldea, gaua) kalitate akustikoko helburuak betetzen.
Ereduaren alternatibatzat, AB-BI U eremuak ASetan aurreikusitako etxebizitzakopurua murriztea, zati bat bakarrik egikaritzea eta auzoko sarbideak hobetzea
planteatzen du.
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Eremuaren narriaduraren ikuspegia. Atzealdean Arroaerrekaren ibarreko landaredia
nabarmentzen da eta eskuman, hariztia (sektorearen kanpoaldean)

Iraeta
Ereduan jasotako alternatiba
IR-BI I

Azalera: 5.017,54 m2
Indarreko

ASetan

proposatutako

bizitegi-eremua

da.

Horien arabera, familia bakarreko edo biko etxeak egingo
lirateke, lurzati bakanean.
Ingurumen kartografiaren arabera, eremuaren zati handi
batean Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa
egongo litzateke. Egia esan, dagoen landaredia interés
urrikoa da; lizardiak, platanoak, sahatsak, astigarrak eta
ibaiertzeko landaredia dago, sasi eta bideen ondoko
landaredi ugarirekin, baita espezie inbaditzaileak ere
(Panpa lezka). Eremua, zati batean narriatuta dago, isurketa gune askorekin. Ferrasaguzar mediterraneoaren Interes Bereziko Eremuaren eta bisoi europarrarentzako
lehentasunezko banaketa eremuaren barruan dago.
Akuiferoek kutsatzeko duten zaurkortasuna altua da eta uholde arriskua du (500
urteko errepika denbora), beraz, 500 urtean behingo uraldiaren kotaren gainetik ezarri
beharko da bizitegi erabilera.
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Urola

ibaiaren

ondoan

dagoenez,

irismen

dokumentuaren

arabera,

erriberako

landaredia babestuko da, jabari publiko hidraulikoko 5 metroetan gutxienez, ibaiaren
funtzionaltasun ekologikoa bermatzeko eta, dauden zuhaitzak (Platanus sp) arianarian bertako espezieekin ordezkatzea. Hala ere, kontuz jardun beharko a erriberako
estaldurari eusteko, batez ere, aintzat harturik aurkako ibaiertza bideratuta eta
landarerik gabe dagoela.

Hondatutako eraikinak eta gainontzeko eremua, atzealdeko eraikinekin muga egiten duena
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6.1.5. Jarduera Ekonomikoen proposamenen azterketa
Arroa Behea
Ereduan jasotako alternatiba
AB-JE A

Azalera: 32.241,96 m2
Arroako industrialdeko eskaintza osatzeko aurreikusitako
erabilera tertziarioko eremua eta indarreko plangintzatik
eratorritakoa.
Hegoaldean aparkaleku bat dago. Iparraldean belardiak
(6510 habitata) daude eta mendebaldean hostozabalen
baso

mistoa,

alternatiba

garatzen

bada,

babestea

kontuan izan beharko da.
Ferra-saguzar

mediterraneoaren

eta

schreibers

saguzarraren Interes Bereziko Eremuaren barruan dago.
Era

berean,

Arroaerreka

(ekialdean)

bisoi

europarrarentzako lehentasunezko banaketa eremua da.
Ez ditu eguneko kalitate akustikoko helburuak betetzen.

Zestoa
Ereduan jasotako alternatibak
ZE-JE B

Azalera: 11.884,37 m2
Hirigintza

dokumentuak

erabilera-nahasketa

sustatzeko aukeratzat jo du.
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren arabera,
ipar-mendebaldean Trantsiziozko Landa Paisaia
dago;

hala

ere,

eremuaren

gehiengoan

industria-nabeak daude, zati batean hondatuta.
Hemen,

Arzubiaga

errota

dago,

Balizko

Arkeologia Gunea dena.
Faunari

dagokionez,

iparralde

eta

ipar-mendebaldean

(Urola

ibaian)

bisoi

europarrarentzako lehentasunezko banaketa eremua dago eta zati txiki bat PagoetaIzarraitz arteko lotura korridorearen barruan dago.
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Iparraldean hiru errepika denborako (10,100, 500 urte) uholde arriskua dago;
akuiferoen zaurkortasuna altua da eta kutsatuta egon daitezkeen bi lursail daude.
Eraikitzeko baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta ezargune
arazoengatik
Eremuaren alternatibetan ZE-JE H deritzo. Azalera berdina du baina erabilera mistoa
izatetik, tertziarioa aldatzera proposatzen da.

Lursailean dauden pabilioi industrialak

Azalera: 11.200,89 m2

ZE-JE D

Azaleraren gehiengoa okupatuta dago eta Nekazaritza
eta Basozaintzako LPSren arabera, ipar-ekialdeko zati
txiki batean Trantsiziozko Landa Paisaia dago.
Urola ibaia, eremuaren mendebaldetik igarotzen dena,
bisoi

europarrarentzako

eremua

da.

denborako

10,

100

uholdeak

lehentasunezko
eta

izateko

500

banaketa

urteko

arriskua

du;

errepika
beraz,

eraikitzeko baldintzak oso aurkakoak dira uriola,
istiltze, zama-gaitasun eta ezargune arazoengatik. Akuiferoen zaurkortasuna altua da.
Eremuaren barruan lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo
jasan dituzten lurzoruen inbentarioan jasotako hiru lursail daude.
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Urola ibaiaren ondoan kokatutako pabilioiak

Eremuaren alternatibetan ZE-JE I da. Azalera berdina du baina erabilera mistoa
izatetik, tertziarioa aldatzera proposatzen da.
ZE-JE E

Azalera: 28.366,07 m2
Ingurumen kartografiaren arabera, eremuaren
zati

txiki

batean,

Mehatxatutako

Espezieen

Euskal Katalogoan arraroa den Stachys palustris
espeziea dago.
Faunari

dagokionez,

mendebaldetik
europarrarentzako

Urola

igarotzen

ibaia,

eremuaren

dena,

lehentasunezko

bisoi
banaketa

eremua da.
Eremuak, 10, 100 eta 500 urteko errepika denborako uholdeak izateko arriskua du;
beraz, eraikitzeko baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta
ezargune arazoak direla eta. Akuiferoen zaurkortasuna altua da eta kutsatuta egon
daitezkeen bi lursail daude.
Eremuaren alternatibetan ZE-JE J da. Azalera berdina du baina erabilera mistoa
izatetik, tertziarioa aldatzera proposatzen da.
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Eremuaren zonalde desberdinen egungo egoera

ZE-JE F

Azalera: 9.670,72m2
Erabilera

mistoa

proposatzen

ekonomikoak

(gaur

egungo

merkataritza,

bulegoak

edota

da,

jarduera

hotel-erabilera,
beste

batzuk)

bizitegi-erabilerarekin bateragarri bihurtuz.
Arocena hotela inguratuz, interesekoak diren
hostozabalak daude, Arteche hotelaren inguruan
lorategiak

eta

kartografiaren
(haltzadiak eta lizardiak)lehentasunezko

baratzak
arabera,

daude.

Ingurumen

hegoaldean

batasunaren intereseko

91E0*

habitata dago.

Akuiferoen zaurkortasuna altua da ia eremu osoan.
Faunari dagokionez, Urola ibaia, eremuaren mendebaldetik igarotzen dena, bisoi
europarrarentzako lehentasunezko banaketa eremua da.
Arocena Hotelaren eraikina Monumentu kategoriarekin babestuta dago. Bertako
lorategietan 3 pago handi, 2 hagin, astigar bat, 2 konifero handiak eta 2 magnolia
daude; hauek babestea interesekoa izango litzateke.
Eraikitzeko baldintzak aurkakoak eta oso aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun
eta ezargune arazoengatik.
Ereduaren alternatibetan, eremu hau ZE-JE G da. Azalera berdina du baina erabilera
mistoa izatetik
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Igerilekua, zuhaitzez inguratuta

Arocena hotela
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6.1.6. Ekipamendu eta Azpiegitura proposamenen azterketa
Arroa Behea
Ereduan jasotako alternatiba
AB-EK A

Azalera: 6.908,34m2
Narrondo

errekaren ondoan dago

eta belardiak daude.

Sektore hau hiru espezieentzako Interes Bereziko Eremua da
(bisoi europarra, ferra-saguzar mediterraneoa eta Schreibers
saguzarrarentzat)

eta

lehentasunezko

banaketa

eremua

Schreiber muskerrarentzako eta bisoi europarrarentzako.

Hiru eremuak Interes Bereziko Eremuak dira ferra-saguzar
mediterraneoarentzat eta Schreibers saguzarrarentzat eta lehentasunezko banaketa
eremua Schreiber muskerrarentzako. Iraetakoa Urola ibaiaren ondoan dago, bisoi
europarrarentzako lehentasunezko banaketa eremua dena.

Eremuaren ikuspegi orokorra. Atzean, Narrondoko (Arroaerreka) ibaiertzeko landaredia
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Iraeta
Ereduan jasotako alternatibak
Azalera: 406,34 m2

IR-EK B

Iraetan aurreikusitako kirol-ekipamenduko eremua (IR-EK D eta IR-EK E eremuekin
batera).

Urola

Kostako

Eremu

Funtzionalaren

LPPak

eskualde-mailako

kirol-

ekipamenduko gune bat aurreikusten zuen.
Belardi bat dago, eta honen ondoan, herri-baratzak
daude. Interes Bereziko Eremua da ferra-saguzar
mediterraneoarentzat eta lehentasunezko banaketa
eremua bisoi europarrarentzat.
Akuiferoen zaurkotasuna altua da eta iparraldeko zati
txiki batean 100 eta 500 urteko errepika denborako
uholde arriskua dago. Eraikitzeko baldintzak oso
aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta
ezargune arazoengatik.
IR-EK D

Azalera: 1.682,24 m2

Eremuan, batez ere lorategiak eta belarra dago. Akuiferoen
zaurkotasuna

altua da eta mendebaldean 500 errepika

denborako uholde arriskua dago. Eraikitzeko baldintzak oso
aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta ezargune
arazoengatik.
Ereduaren alternatibetan IR-BI S deritzo. Azalera txikiagoa
du (1.677,56 m2) eta 2006ko Aurrerakinean jasota dago.
Bertan kirol-ekipamenduko lursailetako baten etxebizitzak
eraikitzea proposatzen da.
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IR-EK E

Azalera: 2.852,63 m2

Aurretik aipatu den bezala, eremu hau kirol-ekipamendurako aurreikusita dago ere,
Eremu

Funtzionalaren

LPPak

kirol-ekipamenduko
antolamenduaren

eskualde-mailako

gune
barruan.

Bertan,

zaurkortasuna

altua

berriaren
batez

ere,

da,

eta

lorategiak daude.
Akuiferoen

mendebaldean eraikitzeko baldintzak oso aurkakoak
dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta ezargune
arazoengatik.
Eremua, ferra-saguzar mediterraneoaren Interes
Bereziko Eremuaren barruan dago.
Ereduaren alternatibetan eremu hau IR-BI T deritzo. Azalera berdina du eta 2006ko
Aurrerakinean jasotako alternatiba da, bertan kirol-ekipamenduko lursailetako batean
etxebizitzak eraikitzea proposatzen da.
Belardiak eta tamaina txikiko intxaurrondoak (landatuak) daude, eta errepidetik gertu
zenbait espezie eta tamainako zuhaitzak. Iraetako meandroaren interes geologikoko
eremuaren barruan dago. Akuiferoen zaurkortasuna altua da eta mendebaldean
eraikitzeko baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze, zama-gaitasun eta ezargune
arazoengatik.
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Eremuaren egungo egoera

IR-EK F

Azalera: 7.786,32 m2
Hondakin organikoak tratatzeko ekipamendua.
Bere

kokapena

aldatu

ingurumen-ebaluazio

bat

liteke,
egitea

berariazko
beharrezkoa

delako.
Eremu

osoan,

hiru

errepika

denboretarako

uholde arriskua dago. Belardiak eta haltzak
(91E0* habitata) daude. Ibaitik gertuen dagoen
eremuko lurrak Balio Estrategiko Altukoak eta
Trantsiziozko Landa Paisaiakoak dira.

Arroa Goia
Alternatiba ereduari
AG-EK M

Azalera: 288,70 m2

Apaizetxearen erabilera ekipamendu orokorra izatea
proposatzen

da.

Gaur

egun

eraikina

dago

eta

atzealdean belardiak.
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Zestoa
Ereduan jasotako alternatibak
Azalera: 1.030m2

ZE-EK G

Gaur egun ―txanpinoiak‖ antolamenduz kanpo daude,
bertan aparkaleku bat aurreikusi baitzen eta orain
mantentzea proposatzen da.
Akuiferoen zaurkortasuna altua da, eta oso altua
mendebaldeko mugan. Eremuak ez ditu hiru alditako
kalitate

akustikoko

helburuak

betetzen

(eguna,

arratsaldea, gaua).

Aparkalekua eta atzealdean hezkuntza ekipamendua

ZE-EK-KI H

Azalera: 16.156,14m2
Futbol

zelai

zaharrean

bizikletentzako

arrapalak

ezartzea proposatzen da. Gaur egun jada erabilera hori
nolabait

ematen

ari

zaio.

Kalifikatutako

eremu

arkeologikoa da (Irikaitz aztarnategia).
Mendebaldean,

ekialdean

eta

hegoaldean

6510

habitata (segabelardi atlantiarrak) dago. Azalera osoa
urak

har

dezake

eta

akuiferoak

kutsatzeko

zaurkortasuna altua da.
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Iparraldea,

Urola

ibaitik

gertu,

lehentasunezko

banaketa

eremua

da

bisoi

europarrarentzako. Irismen Dokumentuaren arabera, ez da egingo oraingo lur arrasa
aldatzen eta urak husteko gaitasuna nabarmen murriztuko duen betelanik.
BE-EK I

Azalera: -

Kirol-ekipamendu bat proposatzen da Beduan, toki honetan
(ibai-ahotik

gertu)

berreskuratzeko.

antzina

ibairekin

Itsas-lehorreko

zegoen

harremana

babesteko

zortasun

eremuaren barruan dago. Eremuaren erdia baino gehiago
Trantsiziozko Landa Paisaia da, Nekazaritza eta basozaintzako
LPSren arabera.
Florari dagokionez, ingurumen kartografiaren arabera, eremua
galtzeko arriskuan dagoen Limonium humile espeziearen UTM
1x1Km lauki sarearen barruan dago. Eremuan intereskoak
diren hurrengo espezieak aurkitu litezke: hegaztiak (amiamoko beltza, txirritxo txikia,
mokozabala zuria), ugaztunak (ferra-saguzar mediterraneoa) eta arraina (kodaka).
Gainera, lehentasunezko banaketa eremua Schreiber muskerrarentzako eta bisoi
europarrarentzako.
Eremua Urolako itsasadarraren KBEren (ES2120004) barruan dago, Intereseko
Eremuak daude (Urolako itsasadarra, Bedua-Zumaia tartea) eta LAGen Natura
Intereseko Eremuen barruan (Urola ibaiaren bokalea) dago.
Azalera osoa urak hartu dezake eta eraikitze baldintzak aurkakoak eta oso aurkakoak
dira uriola, istiltze eta zama-gaitasuna eta ezargune arazoengatik.

Alternatibak ereduari
ZE-EK L

Azalera: 1.999,85 m2

2006ko Aurrerakinean eta gazteek parte hartzeko tailerretan
jasotako

proposamena,

igerilekuak

edo

ingurumena

ezagutzeko zentro bat ezartzeko.
Eremuaren

zati

bat

Balio

Estrategiko

Altuko

eta

Trantsiziozko Landa Paisaiako kategorien barruan dago.
Balio

Estrategiko

Altuko

0,14ha

hartuko

lirateke

eta

Trantsiziozko Landa Paisaiako 0,06 ha. Sastarrainerreka
ibaia,

eremutik

gertu

igarotzen

dena,

lehentasunezko

banaketa eremua da bisoi europarrarentzako.
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Eremuaren gehiengoan eraikitze baldintzak oso aurkakoak dira uriola, istiltze eta
zama-gaitasuna eta ezargune arazoengatik. Era berean, Sastarrainerrekako ibaitik
gertuen dagoen zonaldean uholde arriskua dago 100 eta 500 urteko errepika
denboretarako.

Lasao
Ereduan jasotako alternatiba
LA-EK-J

Superficie: 104,39 m2

Gaur egun dagoen ekipamendu eraikina
mantenduko da.

6.1.7. Hiri-Berritzeko Eremuen proposamenen azterketa
Ereduan jasotako alternatiba
HBE

Azalera: 12.549,71 m2

Hiri Lurzoru Finkatugabeko eremu jakin batzuk mugatu dira (duela urteak aurrez
zeuden hiri-multzoak, alegia). Horiek birgaitu eta hiri-berritzeko neurri berezi batzuk
aurreikusi behar dira. Arroa Behea eta Iraeta (ibaiaren ondoan) dauden bi eremu dira,
aurrietan dauden eraikinak dituztenak.

Arroa Behea

Iraeta

Iraetako eremuaren hegoaldea, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSren Trantsiziozko
Landa Paisaiaren barruan dago. Eremu honen iparraldean, Quercus robur nagusitzen
deneko baso azidofiloaren orban txikia dago.
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Hiru eremuak Interes Bereziko Eremuak dira ferra-saguzar mediterraneoarentzat eta
Schreibers

saguzarrarentzat

eta

lehentasunezko

banaketa

eremua

Schreiber

muskerrarentzako. Iraetakoa Urola ibaiaren ondoan dago, bisoi europarrarentzako
lehentasunezko banaketa eremua dena.
Iraetako eremuan, akuiferoak kutsatzeko dagoen zortasuna altua da eta uholde
arriskua dago. Arroa Behean, GI-631 errepidearen ondoan kokatutako eremuaren
iparraldeko

zati

txiki

batean

ere

uholde

arriskua

dago

500

urteko

errepika

denborarekin. Iraetan, eraikitze baldintzak aurkakoak eta oso aurkakoak dira uriola,
istiltze eta zama-gaitasuna eta ezargune arazoak direla eta. Eremu honen hegoaldean,
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan jasotako lursaila dago.

Eraikin baten aurriak geltokiaren ondoan Arroa Behean
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Eraikin baten aurriak Iraetan, Urola ibaiaren ondoan

7.

ZESTOAKO HAPOren AURRERAKINEAN PROPOSATUTAKO
LURRALDEAREN

OKUPAZIO

ALTERNATIBEN

INGURUMEN

INPAKTU POTENTZIALEN IDENTIFIKAZIOA
Lehenik eta behin, Ingurumen Azterketa Estrategikoan jarraitu beharreko prozesu
metodologikoan,

Zestoako

Hiri

Antolamendurako

Plan

Orokorretik

eratorritako

determinazioen ondorioz gerta daitezkeen ingurumen aldaketak identifikatuko dira.
Bigarrenik, sortutako inpaktuen karakterizazioa egingo da ingurumen-ebaluazioari
buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak zehaztutako atributu edo kontzeptu
teknikoen

arabera.

Prozesua,

aipatutako

legearen

terminologiaren

arabera

hautemandako inpaktuen balioztatzearekin eta horien sailkapenarekin amaituko da.
Ingurumen-inpaktuak sor ditzaketen zehaztapenak antzeman ondoren, eraldaketa jaso
dezaketen inguruneko elementuen identifikazioa egiten da. Informazio horretatik
abiatuta, inpaktuen identifikazio matrizea egiten da (1. matrizea) eta, ondoren,
esanguratsuak eta oso esanguratsuak izan diren inpaktuen karakterizazioa eta
ebaluazioa (2. matrizea) egiten da.
Prozesuaren une honetan, aurreko atalean aipatutako arrazoiengatik, aurreikusten
diren proposamen guztien eragin posibleak aztertzen dira, soilik. Lurraren okupazio
proposamenak behin betikoak direnean, hau da, HAPO fase aurreratuagoetan
dagoenean, planaren ingurumen ebaluazio estrategikoa egiteko aipatutako prozesuak
aurrera jarraituko du. Kontuan izan, bestalde, aztertutako alternatiba asko jada
indarrean dauden AS-etan aurreikusten direla.
Inpaktuen identifikaziorako, matrize kromatikoa egin da (ikus 7.3 atala) zeinetan
proposamen bakoitzak izan ditzakeen ingurumen-inpaktuak eta eraldaketa jaso
dezaketen ingurumen elementuak aurrez aurre ezartzen diren.

7.1.

Inpaktuek sor ditzaketen zehaztapenen identifikazioa

HAPO Aurrerakinean proposatutako alternatiba desberdinak gauzatzeak, handitasun
handiagoko edo txikiagoko inpaktuak eragin ditzaketen ekintza batzuk esan nahi du.
Eragin horiek eraikuntza fasean edo/eta erabilera fasean ager daitezke.
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Eraikitze fasea:

Erabilera edo/eta funtzionamendu fasea:

-

-

Mozketa eta soiltzeak
Lur mugimenduak
Makinariaren zirkulazioa
Hondakinen sorrera
Trafikoaren igoera
Bideen mozketa
Bide zirkulazioaren eta garraioaren aldaketa
Obra garaian aldi baterako okupazioa
Halabeharrezko isurketak
Ereintzak eta landaketak

7.2.

Eraldaketa

jaso

Eremu artifizial berrien presentzia
Argiteria
Eraikuntza berriak
Bide berriak
Paisaiaren aldaketa
Aldaketa geomorfologikoak
Lurzoru erabileraren aldaketa
Trafikoaren igoera
Zarataren igoera

dezaketen

ingurumen

elementuen

identifikazioa
Jarraian,

ingurumen-osagaien

zerrenda

aurkezten

da

bakoitzaren

ezaugarri,

nolakotasuna eta lotutako prozesuak dituenak. Aztertutako lurraldearen okupazio
alternatibek, aipatutako ingurumen-osagaiengan eragina izan dezakete.
Ingurumen alderdiak
Lurzorua

Gainazaleko eta lur azpiko urak
Airea

Elementu edo ingurumen ezaugarriak
-

Landaredia
Fauna
Naturguneak
Paisaia
Hondakinak
Baliabideak
Ondare kulturala
Prozesu eta arriskuak

Giza ingurunea eta sozio-ekonomia

7.3.

-

Higadura eta trinkotzea
Lurzoru eta nekazal lurren emankortasunaren galera
Lurzoru kutsatuak
Ur-ibilguengan eragina
Lurzoruaren iragazkortasuna eta betetzeko ahalmena murriztea
Akuiferoen zaurkortasuna
Kutsadura atmosferikoa
Zarata maila
Intereseko zuhaitz edo zuhaixken murriztea edo batasunaren
intereseko habitatak
Belardi ortu eta laborantzak
Euren habitataren suntsiketa edo eragina
Urola itsasadarrean (KBE) eragina
Paisaiaren kalitatean eragina
Hondakinen sorrera
Baliabideen kontsumoa
Interes kulturala duten elementuengan eragina
Arrisku naturalen maila handitzea
Etxebizitzen eskaintza
Lana
Bizi kalitatea/bizigarritasuna
Nekazal produktibitatea
Mugikortasuna
Aldaketa klimatikoa

Inpaktuen identifikazioa eta aurre-balorazioa

―Inpaktuen identifikazioa eta aurre-balorazio‖ matrizean (1. Matriza) aurreikusitako
zehaztapenak eta ingurumen alderdiak lotzen dira. Horrela, balizko aldaketak
identifikatu eta era berean inpaktuen negatibo zein positiboen mailaren lehen balorazio
bat egin daiteke. Aurre-balorazio honek Lekeitioko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra
hasiera batean behintzat ingurumen ezaugarrietara nola egokitu den antzeman
daiteke. Inpaktuak daukaten garrantzi mailaren arabera sailkatzen dira:
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Esangura gutxikoa



Oso esanguratsua



Esanguratsua



Positiboa

Inpaktuen identifikazioaren matrizaren emaitzetatik ondorioztatu daitekenez, gehienak
esangura gutxikoak dira; hala ere, esanguratsuak diren inpaktu nabarmen dago eta
batzuk oso esanguratsuak (7). Azken hauek intereseko landarediaren, lurzoru
galeraren, ibai-ibilguen eta zarataren gaineko erasanekin erlazionatuta daude. Inpaktu
positibo asko ere identifikatu dira, etxebizitza sortzearen eta lanari laguntzearekin
erlazionatuta.

Ondoren,

alternatiba

desberdinetan

aurreikusitako

erabilerak

kontuan

hartuta,

identifikatutako inpaktuak zehaztuko dira:
Espazio publiko eta berdeguneak
Ia alternatiba guztientzako, inpaktuak esangura gutxikotzat hartu dira, bai ―Ereduan
jasotako alternatibak (AI)‖, baita ―Alternatibak ereduari (AM)‖ deritzona ere, Arroa
Beheko AB-EL D alternatiba ez ezik. Bertan, paisaia eta natura aldetik interesekoa den
zuhaizti baten galera egon litekelako, oso esanguratsua den inpaktu 1 eta zenbait
esanguratsu identifikatu dira.
Iraetako

espazio

nabarmentzekoak

librearen
dira

(IR-EL

ere,

uholde

E)

proposamenaren

arriskuaren

eta

inpaktu

nekazal

esanguratsuak

produktibitatearen

galeraren ondorio direnak.
Etxebizitza
―Ereduan jasotako alternatibetan‖ proposatutako eremuetan, inpaktu esanguratsuenak
hurrengo proposamenetan daude:
-

ZE-BI

B

(7

inpaktu

esanguratsu),

lurzoruaren

iragazgaitzearekin

eta

galerarekin, nekazal produktibitatearekin, paisaiaren kalitatearekin eta uholde
arriskuarekin erlazionatuta.
-

AB-Bl H (9 inpaktu esanguratsu eta 1 oso esanguratsu), azalera handieneko
alternatiba da eta narriatze maila altua du. Identifikatutako inpaktuak, besteak
beste, lurzoruaren galerarekin, ibaiertzengan
altuekin,

lurzoru

kutsatuekin

eta

aldaketa

eraginarekin, zarata maila
klimatiko

eta

mugikortasun

induzituarekin lotuta daude.
-

IR-BI I (6 inpaktu esanguratsu eta 1 oso esanguratsu), besteak beste,
lurzoruaren galerarekin, uholde arriskuarekin, ibaiertzeko landarediarekin eta
ibai-ibilguekin erlazionatuta daude.
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―Alternatibak ereduan‖ dauden proposamenetan, inpaktu gehienak esangura gutxikoak
dira.
Etxebizitza-proposamen guztietan, logikoki, inpaktu positiboak identifikatu dira,
etxebizitza berriak eta lana sortuko delako, bizi-kalitatea hobetuko delako eta hasiera
batean,

mugikortasuna

murriztuko

delako.

Azken

alderdi

honen

arrazoia,

ia

proposamen guztiak (Arroa Beheko AB-BI H alternatiba ez ezik) hiri-bilbea bukatzen
dutela da, hiri trinkoa sortzera lagunduz; horrela, kotxearen erabileraren beharra
murrizten da eta honekin batera, aldaketa klimatikoa ahalbidetzen duten isurketak.
Jarduera ekonomikoak
-

AB-JE A (12 inpaktu esanguratsu eta 1 oso esanguratsu), batez ere,
lurzoruaren

galerarekin,

iragazgaitearekin,

nekazal

mugikortasun

produktibitatearekin,

induzituarekin,

lurzoruaren

intereseko

zuhaitzen

galerarekin eta paisaiaren kalitatearekin erlazionatuta daude.
Aintzat hartutako beste alternatibentzako, identifikatutako inpaktu gehienak oso
esangura

gutxikotzat

eta

positibotzat

hartu

dira,

bai

eraikitze

fasean,

baita

funtzionamendu fasean, lana sortuko delako.
Ekipamendu eta azpiegiturak
-

AB-EK H (4 inpaktu esanguratsu), batez ere, lurzoruaren galerarekin eta
nekazal produktibitatearekin erlazionatuta, baita ibai-ibilguen gaineko eta honi
lotutako faunaren erasanarengatik.

-

ZE-EK-KI H (6 inpaktu esanguratsu) batez ere, ondare naturalarekin, uholde
arriskuarekin eta habitataren eta nekazal produktibitatearen galerarekin
erlazionatuta.

-

BE-EK I, oso esanguratsuak diren 2 inpaktuengatik nabarmentzen da. Hauek
Urolako itsasadarraren KBEri eta flora eta fauna mehatxatuarekin lotuta egon
daitezkeen erasanengatik.

Hiri-berritzea
Hiri-berritzeko hiru alternatiba hauek (bat Iraeta eta bi Arroa Behean), hasiera batean,
esangura gutxiko inpaktuak eta positiboak sortuko dituzte. Iraetako HBE eremuan
hautemandako inpaktu esanguratsuak nabarmendu beharra dago, uholde arriskua
baitako

eta

interesekoa

den

erribera-landaredian

erasana
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1. MATRIZA: ZESTOAKO H.A.P.O.-REN AURRERAKINEAN PROPOSATUTAKO ALTERNATIBEN INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA

Ingurune naturala
eta paisaia

ZE-IN A (AI)

299.784,31m2

ZE-EL A (AI)

50.831,33m

AG-EL B (AI)/ AG-BI-K (AM)
Espazio Publiko eta
Berdeguneak

AG-EL F (AM)
IR-EL E (AI)
AB-EL D (AI)

8.895,64 m2
19.869,10 m2
13.515,51 m2

ZE-BI B (AI)

10.609,80 m2

ZE-BI D (AI)

3.939,54 m2

ZE-BI J (AM)

2.693 m2
3.699,86 m2/ 8.633 m2

AG-BI L (AM)

2.479,96 m2

AG-BI M (AM)

2.392,57 m2

AG-BI N (AM)

928,75 m2

AG-BI O (AM)

288,70 m2

AI-BI R (AM)

629,38 m2

AI-BI F (AI)/ AI-BI P (AM)

2.049,50 m2/1.351 m2

AI-BI Q (AM)

1.355,92 m2

AI-BI G (AI)

6.079,29 m2

AB-BI H (AI)/AB-BI U (AM)
IR-BI I (AI)
AB-JE A (AI)
ZE-JE B (AI)/ ZE-JE H (AM)
Jarduera
ekonomikoak

181,06 m2

ZE-BI A (AI)

AG-BI E (AI)/AG-BI-J (AM)

Etxebizitza

1.612,69 m2 / 8.633 m2

40.531 m2
5.017,54 m2
32.241,96 m2
11.884,37 m2/11.884,37 m2

ZE-JE D (AI)/ ZE-JE I (AM)

11.200,89 m2/11.200,89 m2

ZE-JE E (AI) / ZE-JE J (AM)

28.366,07 m2/28.366,07 m2

ZE-JE F (AI)/ ZE-JE G (AM)

9.670,72 m2

Aldaketa klimatikoa

Mugikortasuna

Nekazal produktibitatea

Bizi-kalitatea/Bizigarritasuna

Lana

Etxebizitza

ONDARE KULTURALA

HONDAKINEN SORRERA

LEHENGAIEN KONTSUMOA

INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA
KUTSATUTAKO LURZORUAK

PAISAIA

UROLAREN KBE

FAUNA

Belardi, ortu eta laborantzak

LANDAREDIA
Intereseko zuhaitzak eta zuhaixkak eta
batasunaren intereseko habitatak

Zarata

AIREA

Kutsadura atmosferikoa

Lurzoru galera

LURZORUA

Higadura eta trinkotzea

Ubide eta ibaiertzengan eragina

LURZORUAREN KLAZIFIKAZIOA ETA KALIFIKAZIOA

Iragazgaizte eta betetzeko gaitasunaren
murrizketa

Akuiferoak kutsatzeko zaurgarritasuna

Gainazalekoak eta
lurrazpikoak

PROZESU ETA ARRISKUAK (UHOLDEAK)

URA

INGURUMEN ALDERDIAK

406,34m2

IR-EK B (AI)
IR-EK D (AI) /IR-BI S (AM)

1.682,24 m2/1.677,56 m2

IR-EK E (AI)/ IR-BI T (AM)

2.852,63m2/2.852,63 m2
7.786,32 m2

IR-EK F (AI)

1.030m2

ZE-EK G (AI)

16.156,14m2

ZE-EK-KI H (AI)
BE-EK-I (AI)

1.999,85 m3

ZE-EK L (AM)
HBE (AI) Iraeta

12.549,71 m2

HBE (AI) Arroa Behea

Positiboa

*AI (Ereduan jasotako alternatibak); AM (Alternatibak ereduari)

Esangura gutxikoa

Esanguratsua

Oso esanguratsua

Aldaketa klimatikoa

Mugikortasuna

Nekazal produktibitatea

Bizi-kalitatea/Bizigarritasuna

Lana

Etxebizitza

ONDARE KULTURALA

HONDAKINEN SORRERA

LEHENGAIEN KONTSUMOA

INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA
KUTSATUTAKO LURZORUAK

PAISAIA

UROLAREN KBE

FAUNA

Belardi, ortu eta laborantzak

LANDAREDIA
Intereseko zuhaitzak eta zuhaixkak eta
batasunaren intereseko habitatak

Zarata

Kutsadura atmosferikoa

Lurzoru galera

Higadura eta trinkotzea

AIREA

288,70 m2

AG-EK M

Hiri-berritzeko
eremuak

LURZORUA

6.908,34 m2

AB-EK A (AI)

Ekipamendu eta
azpiegiturak

Ubide eta ibaiertzengan eragina

LURZORUAREN KLAZIFIKAZIOA ETA KALIFIKAZIOA

Iragazgaizte eta betetzeko gaitasunaren
murrizketa

Akuiferoak kutsatzeko zaurgarritasuna

Gainazalekoak eta
lurrazpikoak

PROZESU ETA ARRISKUAK (UHOLDEAK)

URA

INGURUMEN ALDERDIAK

8.

LAN TALDEA

Dokumentu honetan, EKOS, Asesoría e Investigación Medioambiental (EECO S.L.)
enpresako lan talde profesionalak hartu du parte.

Pilar Barraqueta

Henar Sevilla

Biologian Doktorea

Geografian Lizentziatua

NAN 17837023-V

NAN 45822484-K

Ione Ortega

Adrian Diez

Biologian Graduatua

Geografian Lizentziatua

NAN 44347981-W

NAN 72793974-D

Amorebieta-Etxano, 2019ko abendua

Zestoako (Gipuzkoa) Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Estrategikoa. Aurretiazko dokumentua.2019ko abendua
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