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1. LABURPEN AGIRIA 

1.1 LARRABETZUKO HAPN-REN AURRERAPENAREN HELBURUAK 

Agiri honek Larrabetzuko Udalaren Hirigintza Antolaketaren Plan Nagusian 

(aurrerantzean HAPN)Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratua eransteko beharrari 

erantzuten dio. Ebaluazio horretan plan nagusiak ingurumenean izan ditzakeen 

ondorioak aztertzen dira, eragin metakorrak eta sinergikoak kontuan izanik eta 

alternatibarik egokiena aukeratzeko. 

Ebaluazioa eransteko beharra Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 

otsailaren 27ko 3/1998 Legean ezartzen da. Arau Subsidiarioen Berrikuspenak eta 

Hirigintza Antolatzeko Planak plangintza mota bat dira eta horietarako, 

aipatutako legearen I. eranskinak, ingurumen eraginaren ebaluazio bateratuaren 

prozedura izatea eskatzen du.  

Europar Batasunak (EE 2001/42 Direktiba) eta Garapen Iraunkorraren Euskal 

Ingurumen Estrategiak (2002-2020) plan eta programa jakin batzuek izan 

ditzaketen ingurumen eraginak ebaluatzeko garrantzia eta beharra adierazi dute, 

batez ere Administrazioak bultzatutakoak, garapen jasangarria izatera iriste 

aldera. 

Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak ebaluazio bateratua 

egiteko prozeduraren arauak ezartzen ditu. Honako hauen ebaluazioa ere egin 

behar dela adierazten du: Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, Lurraldearen 

Zatiko eta Arloko Planak eta lurraldean eragina duten beste edozein plan eta 

programa, Plan Orokorrak, Arau Subsidiarioak, Plan Bereziak, eta Lurzoru 

Urbanizaezina edo ingurumen aldetik sentikorrak diren guneak ukitzen dituzten 

edo Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa izan behar duten proiektuak etorkizunean 

baimentzeko esparrua ezartzen duten plan eta programa guztien aldaketak. 

Aurreko guztiarekin bat etorriz, Larrabetzuko HAPNren aurrerapenak ere prozedura 

hori burutu behar du eta, beraz, Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren 

azterlana idatzi behar da. 
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1.2 BESTE PLAN BATZUEKIKO ELKARRERAGINA 

Azterketa honen helburua Larrabetzuko HAPNren aurrerapenak beste plan edo 

programa batzuekin duen lotura hierarkikoa eta zeharkakoa identifikatzea da, 

lotura horien ondorioz sinergiak sortu eta kalterako eragin metakorrak bikoiztu 

daitezkeelako. 

Horien artean honako hauek aztertu dira: 

- Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG). Plangintzarekin loturiko 

gidalerro orokor eta partikular guztiak, baita lurralde ereduarekin 

loturikoak ere. 

- Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Plana (LZP). Larrabetzu 

udalerria Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean dago kokatuta. 

Bilbo Metropolitarreko LZP Eusko Jaurlaritzaren irailaren 26ko 179/2006 

Dekretuaren bidez onetsi zen behin betiko, eta onespen hori 2006ko 

azaroaren 7ko EHAAn argitaratu zen.   

LZP legeriak ezarritako betebeharrak garatzeko beharra abiapuntutzat hartuz 

izapidetzen da. Hori Lurraldea Antolatzeko Legeko zehaztapenetan barne 

hartzen da eta, ondorioz, Lurralde Plana ukitu eta kaltetzen duten 

udalerriaz gaindiko plangintzei nahitaez egiten die erreferentzia, esate 

baterako, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (otsailaren 11ko 28/1997 

Dekretuaren bidez onetsitakoak) eta Lurraldearen Arloko Planak. 

Lurraldearen Arloko Planen artean, berrikuspen hori idazteko besteko 

baldintzarik izan dezaketenak kontsultatu dira, hauexek alegia:  

- Jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak 

antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Plan hori behin betiko onesteko 

ebazpena 2005eko urtarrilaren 28ko EHAAn argitaratu zen. LAP honetako 

oinarrizko proposamenetako bat garapen ekonomikorako oinarrizko artekariak 

zehaztea da, enpresen hazkundea garatu behar duen eremu gisa. Jarduera 

ekonomikoen ezarpenak kokatzeko pausoak sistematizatzeko EAEko udalerri 

guztiak hiru kategoriatan sailkatzea proposatzen du planak. Larrabetzu 

jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren "neurrizko hazkuntza" duten 

udalerrien zerrendan dago. Udalerri horietarako oinarrizko politika 

proposatzen da jarduera ekonomikoetarako lurzoruen kudeaketari dagokionez, 

guneak eta lehendik dauden ezarpenak finkatzeko, egun dauden urbanizazioak 

amaitzeko eta hobetzeko lehentasunezko ekintzen bidez.  
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Jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko proposamen espezifikoen 

barruan, salgaiak garraiatzeko eta banatzeko jardueretarako poligono berri 

bat dago jasota Txorierriko korridorean. Txorierriko korridorearen 25-50 

hektareako 2. faseari (Lezama-Larrabetzu) loturiko alternatiben kokapenaren 

eta bideragarritasunaren azterlana. 

- Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana. Plan horren behin betiko 

onespena 2001eko apirilaren 9ko EHAAn argitaratu zen (akatsen zuzenketa 

2001eko maiatzaren 30eko eta 2002ko urtarrilaren 17ko EHAAn). LAP horren 

helburua EAEn azpiegiturak antolatzea da, trenbideak kasu honetan, beraz, 

euskal trenbide sarea antolatzeko bitartekoa da. Bidarte-Lezama lineako 

jarduketa proposamen gisa, Txorierri eta Lutxana Sondika-Lutxana adarraren 

bidez lotzen dituen linea mantentzea komenigarritzat jotzen du. Horrek 

metroaren 1. linearekiko lotura intermodala eta metro arinaren 

sistemarekiko lotura teknikoa ahalbidetuko du. Hala ere, planak ez du 

jasotzen Lezamatik Larrabetzura doan linea handitzeko aukerarik. 

- Kultura Ondarearen Lurraldearen Arloko Plana. Udalerri jakinak zehaztu 

gabe, Euskal Kultura Ondarearen Lurraldearen Arloko Planaren aurrerapena 

onetsi da. Aurreikuspenaren helburuak ondarearen zati diren ondasunak 

identifikatzea eta aukeratzea, ondare horien antzekoak izan daitezkeen 

hirigintzako kategoriak eta babesteko irizpideak zehaztea. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako eta Basogintzako eta Ingurumen 

Naturaleko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde Kantauriarra). Dokumentua, 

hasiera batean, 2005eko urtarrilaren 10ean onetsi zen. Planak 

nekazaritzako eta basogintzako erabilerak antolatzeko eskumena du, hau da, 

lurzoru urbanizaezin osoa hartzen duen aplikazio eremua. Nekazaritzako eta 

basogintzako erabilerak antolatzeko irizpideak garatzen ditu, kategoriak 

eta izan ditzaketen erabilerak lotzen dituen matrize batean arautzeko. 

Aztertu beharreko gunearen zati bat Balio Estrategiko Handiko guneetako 

lurzoruaren kategoriaren barne hartu da, aztertu beharreko eremuan azaltzen 

dena. Horrez gain, Trantsizioko Landa Paisaia azpikategoria eta 

Basogintzako eta Ingurumen Hobekuntzako kategoriak ditu. 

- EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana 

(Isurialde Kantauriarra) LAP 1998ko abenduaren 22ko 415/1998 dekretuaren 

bidez onetsi zen behin betiko. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 

sailburuaren 2007ko abenduaren 10eko Aginduaren bidez, LAP horren 1. 

aldaketa hasieran onetsi zen. Ibaien ubideen azterketa proposatzen du, 
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arloko garrantzi espezifikoa duten hiru osagai edo aldagai bereiziz: osagai 

hidraulikoaren eta hirigintzako eta ingurumeneko osagaiaren alderdiak.  

Larrabetzu udalerrian ez da ezarri ingurumen osagaiaren araberako ertzen 

zonakatzerik udalerriko erreka eta ibai guztietarako, planaren lan eskala 

(1:35.000) ez baita behar bezain zehatza ingurumenean deskribatzeko. 

Beste alde batetik, azterlanaren eremua Asua, Butroi eta Ibaizabal ibaien 

(zehazki, Amorebietako azpiarroa) ubideek osatzen dute. LAP horrek 

Larrabetzutik pasatzean ur ibilgu horien arroen mugaren gutxieneko 

erretiroak ezartzen ditu. 

Honako hauek dira aztertu beharreko guneko ingurumenean eragina izan dezaketen 

eta aztertu diren beste plan batzuk:   

- EAEko Ingurumen Esparru Programa 2007-2010. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 

eta Lurralde Antolamendu Sailak Ingurumen Esparru Programa 2007-2010 

bultzatu eta koordinatu du; programa hori ingurumena babesteko 3/98 Legea 

betez sortu zen. Ingurumen Esparru Programan aipatutako konpromisoak guztiz 

bat datoz azterlan honen helburuarekin. 

- Klima aldaketaren aurkako Euskal Plana 2008-2012. Klima aldaketaren aurkako 

Euskal Planak bi oinarri garrantzitsu ditu. Arintzea eta egokitzea. Aztertu 

beharreko HAPNk ez du plan horretako gidalerroen kontrakoa esaten. HAPNren 

helburua lurraldea antolatzeko eredu jasangarria garatzea da, EAEko 

ingurumen konpromisoekin homologaturikoa. 

- EAEko Lurzoru Kutsatuen Plana 2007-2012. Plan hori 2007ko abenduaren 26ko 

Gobernu Kontseiluan onetsi zen. Agiriak Gobernuaren esku hartze eta 

programazio politikorako eskema barne hartzen du 2007-2012 denboraldian 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruaren kutsadura saihesteko eta 

zuzentzeko. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko webgune ofizialean 

egindako kontsultaren bidez kutsatuta egon daitezkeen 7 tokiren erregistroa 

lor daiteke; toki horiek HAPN-n kontuan hartu beharko dira.  

- Bizkaia 21 Programa. Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia garapen 

jasangarrirako. Bizkaia 21 Programa Aalborg+10-ren 10 konpromisoei egindako 

erantzun zehatza da, eta hala, horien inguruan egituratzen da, 30 ildo 

estrategiko identifikatuz eta 80 helburu proposatuz. Helburu horiek Foru 

Aldundiko Sail guztien jarduera kontuan hartuz lortu beharko lirateke. Mota 

horretako beste programa batzuekin gertatzen den bezala, HAPNren helburu 

nagusia lurralde eredu bat garatzea da jasangarritasun helburua aplikatuz. 
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Horretarako, EAEko ingurumen konpromisoekin homologaturik dauden beharrezko 

bitartekoak ezartzen ditu. 

- Bizkaiko Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala 2005-2016. Plan horren 

helburua hiriko hondakinen etorkizuneko kudeaketak hiritarrei kalitatezko 

zerbitzua eskaintzea da; Bizkaiko Lurralde Historiko osoan ahalik eta kostu 

homogeneo eta egokiena eta ingurumen babesaren mailarik handiena izan 

beharko luke zerbitzuak, indarrean diren arauen eskakizunak eta garapen 

jasangarriko printzipioak betetzea ahalbidetzen dutenak. 

- Tokiko Agenda 21. Larrabetzu Udaltalde 21 Txorierrin dago barne hartuta. 

Talde horrek Txorierri eskualdeko beste udalerri batzuek ere osatzen dute. 

Derio, Lezama, Loiu, Sondika eta Zamudio. Gutxi gorabehera 18.000 biztanle 

ditu. 2004an prest zeuden diagnostiko horietako bakoitzaren zirriborroak; 

orain udalerri bakoitzeko arlo teknikoa horiek berrikusten ari da. 

Aipatzekoa da hedatzeko eta jakinarazteko hainbat ekintza burutu direla: 

Eskualde guztian zehar Udaltalde 21 Txorierri abian jartzeko triptikoa 

banatu da, iradokizunak jasotzeko "postontzi berdeak" jarri dira eta hilero 

Tokiko Agenda 21 ezartzeari buruzko txosten txikiak bidali dira. Gainera, 

Larrabetzun, HAPN idazten ari direla eta, "Txotxkafe" izenekoak burutu dira 

HAPN egitean Larrabetzuko herritarren parte hartze prozesurako tresna gisa. 

Beharrak, desadostasunak, interesak behin betiko HAPN egitean aintzat 

hartuko dira. 

- Uholdeen Prebentziorako Plan Integrala. Urak har ditzakeen guneak haien 

kokapena, erliebea eta ezaugarri topografikoak direla eta ohiko uholde 

handienetan arriskua duten eremuak dira, Uholdeen Prebentziorako Plan 

Integralak ezarritako uholdeen itzulera aldien arabera. Baldintza hori 

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPn aintzat hartu da. Plan 

horrek kartografia eta kategoria bakoitzean urak hartzeko arriskuak ekar 

ditzakeen neurri osagarriak aztertzen ditu.  

Larrabetzu udalerria 10 urteko uholdeen lerroan dago Aretxabagane errekan 

zehar. Zubitaldea auzoko garrantzi txikiko gune txiki bati ere eragiten 

dio, Aretxabagane-Gaztelu errekek bat egiten duten inguruari eragiteaz 

gain. Aipatzekoa da Aretxabalganeko goialdeko uretan eragina handiagoa 

dela, Zugasti errekarekin bat egiten duenean. 100 urteko lerroak Zubitaldea 

auzoko zati handi bat eta Goikola auzoa ukitzen ditu; Goikola auzoan 

Gaztelu errekak urak isurtzen ditu Aretxabaganera.   Azkenik, 500 urteko 

uholdeen lerroari dagokionez, Aretxabagane Larrabetzuko hirigunetik 

pasatzen denean, eraginen ingurua ibilguaren eskuineko ertzean dago 
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kokatuta batez ere, Zubitaldea auzoan. Goikola auzoko eragina ere 

azpimarratzekoa da. 

- Iparraldeko III. Plan Hidrologikoa. Funtzionalki, plan horren helburua 

Uraren Legean jasotako edukia eta planaren lurralde eremuko legezko 

bestelako xedapenak garatzeko eta aplikatzeko tresna teknikoa izatea da. 

Aztertu beharreko esparrutik Butroi, Asua eta Ibaizabal ibaien arroen 

hainbat ubide pasatzen dira. Lehenengoak Plentzian isurtzen ditu urak eta 

beste biek Nerbioi ibaian. Hortaz, ibai eta erreka horiek Iparraldeko III. 

Plan Hidrologikoan daude barne hartuta.  

Uren kalitateari dagokionez, A3-ko kalitatea du eta ez du arrainik 

Ibaizabalen tarteetan Zaldibarretik hasita, Larrabetzutik pasatzen diren 

honako erreka hauen urak hartzen dituenean:  Zugasti, Aretxabagane, 

Gaztelu, Maruri eta Lejina. A3 kalitatea eta ziprinidoak Butroi ibaiak ditu 

Mungiako goialdeko uretan, urak Atxispe errekan isurtzen dituenean; Atxispe 

azterlanean aztertu beharreko esparruan barne hartuta dago. Ur horiek 

edateko ur bihur daitezke tratamendu fisiko eta kimiko intentsibo, zehaketa 

eta desinfekzio bidez. Epe luzera ezartzen den kalitatearen helburua 

Ibaizabal ibairako A3 kalitatea eta ziprinidoak lortzea eta Butroi ibaiaren 

kasuan kalitate horri eustea da. 

- Bizkaiko Errepide Plana. Maiatzaren 30eko 2/1989 Legean Euskal Autonomia 

Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duena, 1999-2010 aldiko Euskal 

Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plana onesten duen ekainaren 8ko 

250/1999 Dekretuaren bidez eguneratu zen. Metropoliko bideen eskaintza 

hobetzeko aurreikusitako konponbideen artean Txorierriko korridorea zen 

bat, eta hango obrak amaitutzat jo dira jadanik. Halaber, Larrabetzu-Morga 

Gana izeneko ardatzean BI-2713 errepidean Metropoli guneko Eskualde Sarean 

jarduketak egitea aztertu da. Ondorengo jarduketek Larrabetzu udalerriari 

eragingo diote: Larrabetzu-Larrabetzu: herriko saihesbidea, 2005ean 

buruturikoa; Larrabetzu-Astoreka: ibilerraztasuna hobetzeko bidea egokitzea 

eta zabaltzea; Astoreka-Andra Mari: bidea zuzentzea ibilerraztasuna 

hobetzeko. 

- Bizkaiko Bizikleta Plan Nagusia 2003-2016. HAPNren aurrerapenak, horren 

harira, Larrabetzu udalerritik pasatzen den bidegorriaren proiektua 

proposatzen du, Goikoelexaldetik Larrabetzuk Lezamarekin duen udalerrien 

arteko mugaraino. 

- Udal plangintza. Urtarrilaren 29ko 31/1998 Foru Arauaren bidez, behin 

betiko onetsi ziren Larrabetzuko Udal Arau Subsidiarioak, 10. Hiri Gunea, 
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urbaniza daitekeen lurzoruaren 7.1. Gunea eta Lurzoru Urbanizaezineko 

landaguneak izan ezik. Horiek ondoren onetsi ziren otsailaren 18ko 88/1999 

Foru Arauaren bidez. Larrabetzuko Arau Subsidiarioen arabera, honako hau da 

lurzoruaren sailkapena: Hiri Lurzorua, Urbaniza daitekeen Lurzorua eta 

Lurzoru Urbanizaezina. 

1.3 HAPN-REN AURRERAPENAK KALTETUTAKO ESPARRUKO INGURUMENAREN AZTERKETA, DIAGOSTIKOA 

ETA BALORAZIOA 

Larrabetzu udalerria Bilbo Handia eskualdean dago. Mendebaldean Lezama eta 

Galdakao ditu mugakide, hegoaldean Amorebieta eta Galdakao, iparraldean Gamiz-

Fika eta ekialdean Morga, Muxika eta Amorebieta udalerriak. 21,5 km2-ko azalera 

du eta batez beste 100 m-ko altitudean dago. Horrez gain, Larrabetzuk lotura 

izateko egitekoa du hazkuntzaren industriako ardatza den Txorierri haraneko 

udalerri nagusia delako. 

Udalerriak herrigune nagusia du (Larrabetzuren erdigunea); horrez gain, landa 

izaera handiagoa duten etxe eta baserriz osaturiko auzoak ditu. Eraikinak, oro 

har, etxe uharte irekiak edo itxiak dira, eta eraikinen altuera 4 eta 5 solairu 

artekoa da. 

Ingurumenaren kalitatearen lehentasuna baso mistoko hostozabalak (gaztaina, 

haritza, lizarra, sahatsa, sasiakazia) eta inbentarioan jasotako artadi 

kantauriarreko orban txikiak babestea da. Aretxabagane errekak Larrabetzuren 

hiriguneko goialdeko uretan garatzen ari den haltzadia du. Aipatutako balio 

horiek inguruan dauden elementu natural autoktonoen adierazpide dira.  

Landaredi nagusia eta ia bakarra belardiak eta labore lurrak eta ustiapenerako 

baso berritzeak dira, beraz, ez dago interes naturalistikoa duten landaredien 

orban handirik.  Belardi eta labore lurrek ez dute landare aberastasun handirik, 

kasu gehienetan ingurune monoespezifikoak eta gizakien ekintzak sustaturikoak 

direlako. Haritzen, gaztainen, lizarren, eta abarren oin bakartuak unada 

txikietan eta lursailak banatzeko hesietan azaltzen direla bakarrik azpimarra 

daiteke. Horiek oinarri hartuta, esan liteke inguru hori nekazaritza eta 

basogintzarako dela batez ere. Belardiak eta labore lurrak (baratzeak, fruta 

arbolak, eta abar) dituzten lursailek esparrua kolonizatu dute, malda handia 

duten inguruetan baso berritzeekin batera.  Paisaia zelai berdeen mosaikoa da 

eta horien artean, tarteka, etxe eta baserriak daude.  

Dauden animalia bakarrak inguru antropizatu eta landazabaleko inguruetako 

espezie tipikoak dira, lehenago ingurumen inbentarioan deskribatu bezala. 

Schreiber muskerra eta baso igel iberiarra ere izan daitezkeela adierazi da. Bi 
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espezieak Arriskuan dauden Espezieen Espainiako Katalogoan interes bereziko 

espezie gisa daude katalogaturik, baita bisoi europarra ere. Azken hori 

galzoriko espeziea da eta Bizkaiko Lurralde Historikoan onetsitako Kudeaketa 

Plana du. 

Larrabetzuk era askotako inguruneak ditu.  Landaguneek elementu antropizanteen 

nolabaiteko zama dute beren inguruetan, esate baterako, trafiko baxuko errepide 

sarea, Txorierriko korridorea (N-634) izan ezik, eta azterlanaren esparruko 

edozein puntutan dauden baserriak. Korridoreko trafikoa eta hurbileko Loiuko 

aireportua zarataren eraginaren emisio fokuak dira. Txorierriko korridorearen 

igorpen mailak 60 eta 70 dB artekoak dira, Erletxetako bidegurutzearen ondoan. 

Horrez gain, aipatu beharrekoa da industria garapen eta azpiegitura handirik 

gabeko udalerria dela. Ez dago atmosferaren kutsaduraren arazo nabarmenik, foku 

bakarra ibilgailuak direlako. Larrabetzuko saihesbidearekin, gainera, 

hirigunetik kanpora atera da Morga gainaldera (BI-2713) zihoazen kotxeen eta 

kamioien trafikoa; hortaz, egoitza inguruko eragozpenak eta kutsadura murriztu 

egin dira bizi kalitatea handiagotuz.  

Oro har, azterlanaren inguruak antropizazio maila du Larrabetzuko hirigunearen 

inguruetan, hiri inguruetako auzoen landa izaeraren bestelakoa da.  

Azaldutako arrazoi horiek guztiak direla eta, inguruko ingurumen balioak ez dira 

ugariak eta, oro har, kalitatea ertaina da. 

Jarraian, aztertu beharreko inguruan dauden ingurumen unitate homogeneoak 

azaltzen dira: 

Basogintzako plantazioak; batez ere udalerriaren ekialdean eta hego-

ekialdean, Amorebietarekin mugakide diren lursailetan, kokatu dagoen beste 

unitate nagusia da. Azaleraz txikiagoa izan arren, udalerriaren iparraldeko 

hegaletan ere badaude, udalerriaren erdirantz hedatzen den orban batean, 

Goikola auzoaren ondoan eta Legina eta Larrazabale auzoen hego-

mendebaldean. Horiek eukaliptoen eta intsinis pinuaren baso berritzeak 

dira. Unitate horren kalitatea ertaina da eta hauskortasuna baxua. 

Nekazaritzakoa, nagusiki belardi eta labore lur atlantikoak; udalerrian 

nagusi dena. Erdian antzeman daiteke, baita Larrabetzuren erdigunean, 

erdigunea inguratzen duten beste auzo batzuetan eta udalerriaren 

iparraldean ere, azken horretan hain hedatua ez bada ere. Unitate horrek 

ingurumen kalitatea eta hauskortasuna ertainak ditu, biak maila 

ertainekoak. 
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Nekazaritzako eta basogintzako mosaikoa. Paisaia unitate hori udalerriko 

ipar-ekialdeko orban batean bakarrik kokatzen da, zehatzago esanda, 

Erilinko eta Barrenetxe auzoetan. Hosto erorkorreko (gaztainondoak, 

hurritzak, haritza, eta abar) eta hosto iraunkorreko (arte sakabanaturen 

bat) hostozabalen unadaz osatuta dago, haien artean nahasten direnak edo 

basogintzako beste plantazio batzuekin (intsinis pinua edo eukaliptoa), 

basoko mosaiko berezia osatuz. 

1.4 TEKNIKOKI ZENTZUZKOAK DIREN ALTERNATIBEN INGURUMEN AZTERKETA. AUKERATUTAKO 

KONPONBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA 

Larrabetzuko Arau Subsidiarioak urtarrilaren 29ko 31/1998 Foru Aginduaren bidez 

onetsi ziren behin betiko. Ondoren, otsailaren 18ko 88/1999 Foru Aginduaren 

bidez, Larrabetzuko Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen Lehenengo Berrikuspena 

betearazi beharra adierazi zen urbaniza daitekeen lurzoruko 7.1 gunean 10. 

gunean eta landaguneetako lurzoru urbanizaezinean. Hortaz, behin betiko onetsi 

zen arauen berrikuspen osoa. 

Geroago, 2005ean, Larrabetzuko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren aurrerapena 

idazten hasi ziren eta horren ingurumen eraginaren ebaluazio bateratuaren 

azterlana. Berrikuspen horrek aurrerapen fasea eta hasierako onespena gainditu 

zuen ingurumen eraginaren kasuan kasuko atariko txostenaren bidez.   

Egun azterlan honetan ebaluatu beharreko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia 

idazteko fasean daude.  

Alternatiben azterlan bati dagokionaren antzeko zerbait burutzeko, atal honetan, 

Larrabetzuko egungo plangintzaren eta udalerriko etorkizuneko HAPN-n 

proposaturikoen arteko konparazioa egingo da.  Honako bost aukera hauek aztertu 

eta baloratuko dira ingurumenaren ikuspegitik:  

- 0 alternatiba: 0 alternatiba "jarduerarik eza" gisa zehazturiko 

alternatibarekin bat dator eta Larrabetzuko plangintzak gaur egungoari 

dagokionez aldaketarik ez egitea proposatzen du. Hala, udalerriko lurzoruak 

gaur egun duen sailkapena izaten jarraituko du.  

- HAPNren aurrerapenak proposaturiko alternatibak: Antolamendurako 4 

alternatiba proposatu dira: A, B, C eta D. 
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1.4.a 0 alternatibaren edo "esku hartzerik eza"ren definizioa 

"Esku hartzerik eza" alternatiba gaur egungo Arau Subsidiarioei eustean datza.  

1.4.b Jarduera ekonomikoak 

Larrabetzun, gaur egun, jarduera ekonomikoetarako azalera zabal bat dago, 

jadanik kudeatuta eta urbanizazioa burutzeko fasean dagoena, egungo Arau 

Subsidiarioen 8.2 sektoreari dagokiona. 

Ondorioz, HAPNk azterlanean ez du uste beharrezkoa denik lurzoru berriak 

proposatzea, poligono horretan (8.2 sektorea) lekurik izan ezean lekuz aldatuko 

diren industria jardueretarako (zerrategia eta Conauta) izan ezik. 

Hortaz, D alternatibak baino ez du proposatzen jarduera ekonomikoen 8.2 

poligonoa handitzea; sektore hori poligonoaren hego-ekialdera dago, Berresonaga 

auzoaren ondoan. 

14.101 m2-ko azalera proposatu da aipatutako bi enpresek lekua izan dezaten 

(11.400 m2 gutxi  gorabehera), baita beharrezko Tokiko Sistemek ere. 

gunea azalera eraikigarritasuna
batez besteko 

eraikigarritasuna 
okupazioa 

16 14.101 7.051 0,50 % 30 
GUZTIRA 14.101 7.051   

 

b.1 Jarduera Ekonomikoetarako proposamenaren alternatiben laburpen-

konparazioa 

Jarraian azaltzen den koadroan lau alternatiben hirigintzako parametroak 

alderatzen dira: 

 gunea 
azalera (m2) eraikigarritasuna 

batez besteko 
eraikigarritasuna 

okupazioa 

A B C D A B C D A B C D A B C D 
Indarrean 

diren UPAS 
8.2 EU 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0,50 0,50 0,50 0,50 

% 
40 

% 
40 

% 
40 

% 
40 

proposamen 
berria 

16 - - - 14.101 - - - 7.051 - - - 0,50 - - - 
% 
30 

 GUZTIRA 100.000 100.000 100.000 114.101 50.000 50.000 50.000 57.051 0,50 0,50 0,50 0,50 
% 
40 

% 
40 

% 
40 

% 
35 

 

D alternatibak baino ez du proposatzen 17. hiri gunea industrian erabiltzeko. 
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1.4.c Babes ofizialeko etxebizitza 

Larrabetzu udalak legez ez ditu ezarri behar 2/2006 Legeak eskatzen dituen babes 

ofizialeko etxebizitzen gutxieneko erreserbak, ez baititu gutxienez 3.000 

biztanle. 

Hala ere, lege horretako 27. artikuluaren arabera, hirigintza ekintzak sorturiko 

gainbalioetan parte har dezake komunitateak. Beraz, proposaturiko batez besteko 

hirigintza eraikigarritasun osoaren % 15 erreserbatu beharko da gutxienez. 

Alternatiba bakoitzean proposatzen den eraiki daitekeen azaleraren arabera  

ondorioztatzen da D proposamenak izango lukeela babes ofizialeko etxebizitzen 

portzentajerik altuena. 

1.4.d Egoitzako proposamenen alternatiben laburpen-konparazioa 

Proposaturiko hiri gune berrietan inguru bakoitzera egokituriko parametroak 

ezarriko dira, dentsitate baxu-ertaineko tipologiekin, 3 baino gehiagokoak ez 

diren altuerekin. Jarraian azaltzen den koadroan lau alternatiben hirigintzako 

parametroak alderatzen dira: 

 gunea 
azalera 

batez besteko 
eraikigarritasuna 

etxebizitza kopurua dentsitatea 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

Indarrean 
diren UPAS 

EU - 1.2 1.474 1.474 1.474 1.474 1,85 1,85 1,85 1,85 25 25 25 25 170 170 170 170
EU - 1.3 1.422 1.422 1.422 1.422 1,16 1,16 1,16 1,16 15 15 15 15 105 105 105 105

EU - 11.1 1.346 1.346 1.346 1.346 0,44 0,44 0,44 0,44 8 8 8 8 59 59 59 59 
EU - 4.1 1.376 1.376 1.376 1.376 0,56 0,56 0,56 0,56 8 8 8 8 58 58 58 58 
EU - 4.5 1.073 1.073 1.073 1.073 1,29 1,29 1,29 1,29 15 15 15 15 140 140 140 140
10.1 EU 28.018 28.018 28.018 28.018 0,17 0,17 0,17 0,17 19 19 19 19 7 7 7 7 

proposamen 
berria 

12 16.800 45.075 73.843 73.843 0,50 0,40 0,40 0,40 76 150 269 269 45 33 36 36 
13 17.190 17.190 17.190 17.190 0,25 0,25 0,25 0,25 39 39 39 39 23 23 23 23 
14   20.993 21.950   0,70 0,70   134 140   64 64 
15    45.434    0,40    165    36 

                 
 GUZTIRA 68.699 96.974 146.735 193.126 0,25 0,35 0,41 0,41 205 279 532 703 30 29 36 36 

 

Ondorengo koadroan hiri guneetako jarduketak eta aldaera jaso dira, 

antolamendurako alternatiba bakoitzean jaso direnak. 
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    Alternatiba 
   Jarduera A alt. B alt. C alt. D alt. 
Egoitzakoa         
  UPAS 1998 unitateak Bai Bai Bai Bai 

  

12. gunea Bai Bai Bai Bai 
Kokapena Ekialdea Iparraldea Iparraldea Iparraldea 
Zerrategia Kanpo Kanpo Barne Barne 

  13. gunea Bai Bai Bai Bai 

  
14. gunea Ez Ez Bai Bai 
Conauta     Barne Barne  

  15. gunea Ez Ez Ez Bai 
Zenbaketa         
  gehienekoa 200 264 461 589 
  gutxienekoa 550 614 811 939 
  proposaturikoa 205 279 532 703 
Jarduera ekonomikoak         
  8.2 sektorea Bai Bai Bai Bai 
  16. gunea Ez Ez Ez Bai 
  Eraikigarritasuna 50.000 50.000 50.000 57.051 
Garraio azpiegiturak         
  Ertzeko bidea (iparraldeko saihesbidea) Ez Bai Bai Bai 
      Atxikitako SO Tokiko S Tokiko S 
  Txorierriko bidegorria Bai Bai Bai Bai 
  Trenbidea Bai Bai Bai Bai 
Ekipamenduak         
  Hilerria lekuz aldatzea Ez Ez Ez Bai 
  Errebaldeko 2. eta 11. ko ekipamenduak Bai Bai Bai Bai 
  Skate pista Bai Bai Bai Bai 
Gune libreak         

  

SO Aretxabagane Bai Bai Bai Bai 
Sailkapena Urbanizaezina Urbanizaezina Urbanizagarria Urbanizagarria
Kudeaketa Desjabetzea Desjabetzea Atxikitzea Atxikitzea 

  TS 12. gunea Ez Bai Bai Bai 
Lurozu urbanizaezina         
  Landaguneen mugaketa Ez Ez Ez Ez 
  Antolamendurako kategoriak Bai Bai Bai Bai 

 

1.4.e Alternatiben konparaziozko laburpena ingurumenaren ikuspuntutik 

Jarraian alternatibak alderatu dira horietako bakoitzean proposatzen diren hiri 

guneak kontuan izanik eta ingurumenari loturiko irizpideak jarraituz:  

- Interes geologikoko elementuak 
- Lurzoruen erabilera eta nekazaritzarako gaitasuna/ (nekazaritzako 

eta basogintzako LAP) 
- Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
- Azaleko uren ibilbideak eta formak 
- Landare unitateak 
- Erkidegoaren intereseko habitatak 
- Hiri gune bakoitzean dauden paisaia unitateak 
- Herriguneak eta ondarea 
- Lurzoru urbanizaezina indarrean den plangintzaren arabera 
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A ALTERNATIBA 

ALTERNATIBA 
BAKOITZEAN 

PROPOSATURIKO HIRI 
GUNEAK (HG) 

INGURUNE FISIKOA 

Interes 
geologikoko 
elementuak 

Lurzoruen 
erabilera eta 

nekazaritzarako 
gaitasuna 

Nekazaritzako 
eta basogintzako 

LAP 

Kutsatutako 
lurzoruak 

Azaleko uren ibilbideak eta 
formak 

A 

12. HG, dentsitate 
baxukoa eta 
egoitzetarako (45 
etxeb./Ha). Ez du 
barne hartzen 
zerratokia. 

Ez du eraginik % 100 C 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

Ez du eraginik Ez du eraginik 

13. HG, dentsitate 
baxukoa (23 etxeb./Ha) 

Ez du eraginik 
% 100 B 
motakoa  

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

Ez du eraginik 
Aretxabaganeren ibaiadarra. 
Babeserako inguru gisa 
proposatu da. 

 

 

ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI 

GUNEAK (HG) 

INGURUNE BIOLOGIKOA, PAISAIA ETA SOZIOEKONOMIA 

Landaredia 
Erkidegoaren 

intereseko 
habitatak 

Paisaia Herriguneak/Ondarea 

Lurzoru 
urbanizaezina 
(indarrean den 
plangintzaren 

arabera) 

A 

12. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate baxukoa (45 

etxeb./Ha) 

4,42 ha belardi 
eta labore  lur 
atlantikoez 
osaturikoa 

4,42 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia du. 

Etxerik gabea. 

 Ondarerik gabea. 

Erabilerarako 
xede 
zehaztugabea. 

13. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate baxukoa (23 

etxeb./Ha) 

1,6 ha belardi 
eta labore  lur 
atlantikoez 
osaturikoa 

1,6 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia 
andeatua du. 

4 etxebizitza bakan 
daude. Ondarerik 
gabea. 

Erabilerarako 
xede 
zehaztugabea. 
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B ALTERNATIBA 

ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI GUNEAK 

(HG) 

INGURUNE FISIKOA 

Interes 
geologikoko 
elementuak 

Lurzoruen 
erabilera eta 

nekazaritzarako 
gaitasuna 

Nekazaritzako 
eta 

basogintzako 
LAP 

Kutsatutako 
lurzoruak 

Azaleko uren 
ibilbideak eta formak 

B 

12. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
ertainekoa (33 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 50 C, % 25 A 
eta % 25 lurzoru 
gaitasunik gabe 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

48052-0005 
lursailari 

eragiten dio. 
Zerratokia. 

Aretxabalgane errekak 
iparraldetik hegoaldera 
zeharkatzen du gune 
hori ekialdeko alpetik. 
Babeserako inguru 
gisa proposatu da. 

13. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
baxukoa (23 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 100 B 
motakoa  

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

Ez du eraginik 

Aretxabaganeren 
ibaiadarra. 
Babeserako inguru 
gisa proposatu da. 

 

 

ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI 

GUNEAK (HG) 

INGURUNE BIOLOGIKOA, PAISAIA ETA SOZIOEKONOMIA 

Landaredia 
Erkidegoaren 

intereseko 
habitatak 

Paisaia Herriguneak/Ondarea 

Lurzoru 
urbanizaezina 
(indarrean den 
plangintzaren 

arabera) 

B 

12. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate ertainekoa (33 

etxeb./Ha) 

0,57 ha harizti 
azidofiloak eta 
baso mistoak, 
0,1 1 ha haltzadi 
kantauriarrak, 
3,33 ha belardi 
eta labore-lur 
atlantikoek, 0,01 
ha baratze eta 
fruta arbolek, 
0,24 ha basoko 
plantazioek eta 
0,11 ha 
landaredi 
erruderal-
nitrofiloak 
osatuta 

3,4 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 0,1 ha 
(91E0*) Alnus 
glutinosa eta 
Fraxinus excelsior 
baso alubialen 
lehentasunezko 
habitatak 
osaturikoa (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia du. 

Etxerik gabea. 

Ondarerik gabea. 

Erabilerarako 
xede zehatzik 
gabea eta 
Aretxabagabe 
igarotzen den 
inguruan 
azaleko uren 
babesa. 

13. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate baxukoa (23 

etxeb./Ha) 

1,6 ha belardi 
eta labore lur 
atlantikoez 
osaturikoa 

1,6 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis).  

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia 
andeatua du. 

4 etxebizitza bakan 
daude. Ondarerik 
gabea. 

Erabilerarako 
xede 
zehaztugabea. 
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C ALTERNATIBA 

ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI GUNEAK 

(HG) 

INGURUNE FISIKOA 

Interes 
geologikoko 
elementuak 

Lurzoruen 
erabilera eta 

nekazaritzarako 
gaitasuna 

Nekazaritzako 
eta 

basogintzako 
LAP 

Kutsatutako 
lurzorak 

Azaleko uren 
ibilbideak eta formak 
Lurpeko akuiferoak 

C 

12. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
ertainekoa (36 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 50 C, % 25 A 
eta % 25 lurzoru 
gaitasunik gabe 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

48052-0005 
lursailari 

eragiten dio. 
Zerratokia. 

Aretxabalgane errekak 
iparraldetik hegoaldera 
zeharkatzen du gune 
hori ekialdeko alpetik. 
Babeserako inguru 
gisa proposatu da. 

13. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
baxukoa (23 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 100 B 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

Ez du eraginik 

Aretxabaganeren 
ibaiadarra. 
Babeserako inguru 
gisa proposatu da. 

14. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
altu-ertainekoa (64 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 100 C 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 
handia 

Ez du eraginik Ez du eraginik 

 
ALTERNATIBA BAKOITZEAN 

PROPOSATURIKO HIRI 
GUNEAK (HG) 

INGURUNE BIOLOGIKOA, PAISAIA ETA SOZIOEKONOMIA 

Landaredia 
Erkidegoaren 

intereseko 
habitatak 

Paisaia Herriguneak/Ondarea 

Lurzoru 
urbanizaezina 
(indarrean den 
plangintzaren 

arabera) 

C 

12. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate ertainekoa (36 
etxeb./Ha) 

0,56 ha harizti 
azidofiloak eta 
baso mistoak, 
0,1 ha haltzadi 
kantauriarrak, 
7,17 ha belardi 
eta labore-lur 
atlantikoek, 0,1 
ha baratze eta 
fruta arbolek, 
0,23 ha basoko 
plantazioek eta 
0,95 ha 
landaredi 
erruderal-
nitrofiloak 
osatuta 

7,78 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 0,09 
ha (91E0*) Alnus 
glutinosa eta 
Fraxinus excelsior 
baso alubialen 
lehentasunezko 
habitatak 
osaturikoa (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia du. 

5 etxe bakan daude. 
Ondarerik gabea. 

Erabilerarako 
xede zehatzik 

gabea eta 
Aretxabagabe 
igarotzen den 

inguruan 
azaleko uren 

babesa. 

3 HG, egoitzakoa eta 
dentsitate baxukoa (23 
etxeb./Ha) 

1,6 ha belardi 
eta labore lur 
atlantikoez 
osaturikoa 

1,6 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis).  

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia 
andeatua du. 

4 etxebizitza bakan 
daude. Ondarerik 
gabea. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 

14. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate altu-ertainekoa 
(64 etxeb./Ha)  

0,76 ha belardi 
eta labore lur 
atlantikoek eta 
1,4 ha landaredi 
erruderal-
nitrofiloek 
osaturikoa. 

0,74 ha (6510) 
altitude baxuko 
sega larreak 
habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. 
Industria 
paisaia du. 

Industria bat, udal 
hilerria eta etxebizitza 
bat ditu. Ondarerik 
gabea. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 
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D ALTERNATIBA 

ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI GUNEAK 

(HG) 

INGURUNE FISIKOA 

Interes 
geologikoko 
elementuak 

Lurzoruen 
erabilera eta 

nekazaritzarako 
gaitasuna 

Nekazaritzako 
eta 

basogintzako 
LAP 

Kutsatutako 
lurzorak 

Azaleko uren 
ibilbideak eta formak 

D 

12. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
ertainekoa (36 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 50 C, % 25 A 
eta % 25 lurzoru 
gaitasunik gabe 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 

handia 

48052-0005 
lursailari 

eragiten dio. 
Zerratokia. 

Aretxabalgane errekak 
iparraldetik hegoaldera 
zeharkatzen du gune 
hori ekialdeko alpetik. 
Babeserako inguru 
gisa proposatu da. 

15. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
baxukoa (23 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 100 B 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 

handia 

Ez du eraginik 

Aretxabaganeren 
ibaiadarra. Babeserako 
inguru gisa proposatu 
da. 

14. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
altu-ertainekoa (64 etxeb./Ha) 
Hilerriaren gunea barne hartzen du, 
Goikolejalde gunean kokatzea 
proposatzen dena. 

Ez du 
eraginik 

% 100 C 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 

handia 

Ez du eraginik Ez du eraginik 

15. HG, egoitzakoa eta dentsitate 
ertainekoa (36 etxeb./Ha) 

Ez du 
eraginik 

% 100 C 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 

handia 

Ez du eraginik Ez du eraginik 

16. HG, industriakoa 
Ez du 

eraginik 
% 100 C 
motakoa 

Nekazaritza eta 
abeltzaintzakoa: 
balio estrategiko 

handia 

Ez du eraginik Ez du eraginik  
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ALTERNATIBA BAKOITZEAN 
PROPOSATURIKO HIRI 

GUNEAK (HG) 

INGURUNE BIOLOGIKOA, PAISAIA ETA SOZIOEKONOMIA 

Landaredia 
Erkidegoaren 

intereseko 
habitatak 

Paisaia Herriguneak 

Lurzoru 
urbanizaezina 
(indarrean den 
plangintzaren 

arabera) 

D 

12. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate ertainekoa (36 
etxeb./Ha) 

0,56 ha harizti 
azidofiloak eta 
baso mistoak, 0,1 
ha haltzadi 
kantauriarrak, 7,17 
ha belardi eta 
labore-lur 
atlantikoek, 0,1 ha 
baratze eta fruta 
arbolek, 0,23 ha 
basoko plantazioek 
eta 0,95 ha 
landaredi 
erruderal-
nitrofiloak osatuta 

7,78 ha (6510) 
altitude baxuko sega 
larreak habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 0,09 ha 
(91E0*) Alnus 
glutinosa eta 
Fraxinus excelsior 
baso alubialen 
lehentasunezko 
habitatak osaturikoa 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia du. 

5 etxe bakan 
daude. Ondarerik 

gabea. 

Erabilerarako 
xede zehatzik 

gabea eta 
Aretxabagabe 
igarotzen den 

inguruan azaleko 
uren babesa. 

13. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate baxukoa (23 
etxeb./Ha) 

1,6 ha belardi eta 
labore lur 
atlantikoez 
osaturikoa 

1,6 ha (6510) 
altitude baxuko sega 
larreak habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis).  

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. Ibaien 
paisaia 
andeatua du. 

4 etxebizitza 
bakan daude. 

Ondarerik gabea. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 

14. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate altu-ertainekoa 
(64 etxeb./Ha) 

0,76 ha belardi eta 
labore lur 
atlantikoek eta 1,4 
ha landaredi 
erruderal-
nitrofiloek 
osaturikoa. 

0,74 ha (6510) 
altitude baxuko sega 
larreak habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. 
Industria 
paisaia du. 

Industria bat, udal 
hilerria eta 
etxebizitza bat 
ditu. Hondar 
arkeologikoak 
izan ditzakeen 
ingurua Santo 
Angel de la 
Guarda 
baselizan. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 

15. HG, egoitzakoa eta 
dentsitate ertainekoa (36 
etxeb./Ha) 

4,6 ha belardi eta 
labore lur 

atlantikoez 
osaturikoa 

4,5 ha (6510) 
altitude baxuko sega 
larreak habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan. 

Etxebizitza bakan 
bat du. Ondarerik 

gabea. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 

16. HG, industriakoa 

0,08 ha harizti 
azidofiloek, 1,1 ha 
belardi eta labore 
lur atlantikoek eta 
0,2  ha landaredi 
erruderal-
nitrofiloek 
osaturikoa. 

1,1 ha (6510) 
altitude baxuko sega 
larreak habitatak 
osaturikoa 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis). 

Nekazaritzakoa, 
belardi eta 
labore lur 
atlantikoduna 
sakonera 
izurtuan.  

Herrigunerik 
gabea. Ondarerik 

gabea. 

Erabilerarako 
xede 

zehaztugabea. 
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1.4.f  Azkenean aukeratutako konponbidearen justifikazioa eta deskribapena 

Bost alternatiben arteko aldea zera da: HAPNko A, B, C eta D alternatibek udal 

plangintzan aldaketa batzuk egitea proposatzen dutela indarrean diren Arau 

Subsidiarioen inguruan. Arau subsidiario horiek 0 alternatiba dira. 

Aurrerapenak, alternatiba bakoitzean, hiri guneen bidez (HG 12, HG 13, HG 14, HG 

15 eta HG 16) Larrabetzuren hirigunearen inguruan ezarritako egoitzako garapen 

berriak aztertzen ditu. Proposaturiko hiri gune berriak alternatiba bakoitzean 

ez dira berdinak, alde batetik hedadura aldatzen delako eta, beste alde batetik, 

proiektuan jasotzen diren etxebizitzen dentsitateagatik.  Dentsitatea hiru 

motatakoa izan daiteke: baxua (23 etxeb./ha), ertaina (36 etxeb./ha edo 

33 etxeb./ha edo 45 etxeb./ha) eta ertain-altua (64 etxeb./ha). 

Hala, alternatiba bakoitzak gaur egun nekazaritzako eta basogintzako LAPren 

arabera Balio Estrategiko Handikoa den lurzorua okupatzeko dentsitate bat 

adierazten du proiektuan, hiri gune gehienetan. Halere, azterlana idazteko unea, 

dagoen informazio eza eta azterlanaren zehaztasun maila dela eta, aurrerapenaren 

fase honetan azken konponbiderik ez dela aukeratu adierazi da.  

Azkenik, HAPNren aurrerapenak zerbitzuen, ekipamenduen eta espazio libreen 

bideragarritasunean hobekuntza nabarmenak proposatu ditu. Hala, gutxi kutsatzen 

duen garraio sistema publiko bat bultzatuko da, udalerriaren eta Txorierri 

haranaren arteko komunikazioa hobetu eta ibilgailu pribatua garraiobide gisa 

erabiltzea murrizten duena.  

1.5 HAPN-REN AURRERAPENEKO JARDUKETEN ERAGINAK IDENTIFIKATZEA ETA BALORATZEA 

Eragin gehienak bateragarri gisa kalifikatu direla aipatu behar da; besteak, 

aldiz, neurriko eragin gisa: paisaiaren eragina, baliabideen kontsumoa eta 

hondakinen sorrera. Bestalde, nekazaritzako emankortasunaren galera eta 

ondareari egindako kaltea eragin larri gisa baloratu dira.  Hala ere, eragin 

batzuk aldekotzat baloratu dira, esate baterako, azaleko uren antolaketa, 

ibilerraztasunean egindako hobekuntzak eta eragin sozioekonomikoa. 
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ERAGINEN SAILKAPENAREN MATRIZEA 
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1.6 PREBENTZIO NEURRIEN, NEURRI ZUZENTZAILEEN ETA KONPENTSAZIO NEURRIEN PROPOSAMENA 

Jarraian, lehen aipaturiko alderdiekin loturiko neurririk garrantzitsuenen 

zerrenda azaltzen da: 

- Hiri guneetako hirigintza garapenak ibilguen egitura estali, bete eta aldatu 

gabe gauzatu beharko dira, hustubide handikoak eta urak har ditzakeen ondoko 

ibaiertzak eta guneak ere babestuz. Aretxabagane erreka bereziki kontuan 

izanik. 

- Balio ekologiko handia duten inguruak babestea eta zaintzea. Inguru horiek 

bertako landaredia, Aretxabagane errekako haltzadia, inbentarioan barne 

hartutako edo kalifikatutako ondare historikoa dituzten orbanak dira. 

- Dauden zubiak gauzatu beharreko azpiegiturak pasatzeko euskarri gisa erailiko 

dira. Halaber, uren ibilguetako igarotzeko lanek ahalik eta eragin txikiena 

izango dute ingurunean. 

- Ahal den neurrian, lurzoruen trinkotzea saihestuko da, makina astunek 

zapalduko dituzten inguruak ahalik gehien mugatuko dira. Eragin hori sortuz 

gero, inguru horiek xobor bidez eta goldatuz destrinkotu beharko dira. 

-  Zerratokiak liberaturiko espazioan lur mugimenduak eraginez gero, lurzoruaren 

kalitatea ikertuko da, kutsatuta egon daitekeen lurzorua delako. 

- Obrak burutzen ari diren bitartean, esleipendunak hondakin guztiak behar 

bezala kudeatu beharko ditu, zehatzago, brea eta erabilitako olioak, 

kutsadura bitarteko hartzaileetara lekuz aldatzea saihestuz. Hori guztia EAEn 

erabilitako olioen kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 

Dekretuaren arabera. 

-  Balizaje bidez hirigintza proiektuak burutzeagatik kaltetu daitezkeen ur 

hartuneak, iturburuak edo iturriak babestuko dira.  

- Lursailek euria xurgatzeari mesede egiten dioten hirigintza moduak garatzeko 

beharra ikusi da, hau da, lurzoruen iragazkortasunak azaleko isurketak 

murriztu ditzake, eurite handiak dauden aldietan batez ere. 

- Bertako landareen orbanak bakartzea saihestea haien arteko lotura zaintze 

aldera, Aretxabagane errekaren ertzeko landaredian arreta berezia jarriz.  

Tokiko pasabide ekologiko gisa duen garrantzia dela eta, belardien mugak 

osatzen dituzten lizarren hesiak, gaztainondoak, haritzak zainduko dira.  
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- Ubideetatik hurbil dagoen ingurua ibaiertzeko landaredia berreskuratzeko eta 

ubidea naturalizatzeko lehengoratuko da. Horretarako, ahal den neurrian, 

harri-lubeten erabilera murriztuko da eta ingeniaritza biologikoko teknikak 

aplikatzeko ahalegina egingo da. 

- Ibaiko arrainen populazioan izan dezaketen eragina, arreta berezia jarriz 

karramarro seinaledunaren populazioari. Espezie horretarako uztailean 

burutzen diren obrak saihestu beharko lirateke, orduan baimentzen baita hain 

zuzen ere horiek harrapatzea. 

- Pasabide ekologikoek kalteturiko inguruetan basoko animalien igarotzea 

bultzatuko da, hezeguneak edo urez betetako inguruak lehengoratuz eta 

mantenduz eta ehiza itxierak irekiagoak diren beste batzuez ordezkatuz. 

- Udalerrian, gaur egun garatzen ari diren arren, zaborra gaika biltzea beira, 

plastiko eta ontziak, papera eta kartoia eta materia organikoa jasotzeko 

edukiontzietan, hirigintza garapen berrietarako. 

- Kaltetu daitezkeen eta hondar arkeologikoak izan ditzaketen inguruei 

dagokienez, elementu bakoitzaren babesguneak errespetatuko dira uneoro. 

- Obrak burutzen ari diren bitartean, etxebizitzetako zarataren eragina 

murriztuko da, obretan parte hartzen duten makinak eta ibilgailuak behar 

bezala mantenduz, arlo horretan indarrean den araudia errespetatzen dela 

kontrolatuz, biztanleek lasaitasuna izan dezaten. 
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1.7 PLANGINTZAREN ERAGINA GAINBEGIRATZEKO PROGRAMA 

HAPNren garapena hirigintzako eta eraikuntzako kasuan kasuko proiektuen bidez 

burutuko da. Proiektu horiek Ingurumen Eraginaren Azterlan honetan 

deskribaturiko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Ingurumen Sailak igorriko duen Ingurumen Txostenaren baldintza eta  

egoitzako eta industriako lurzoru urbanizagarri, landaguneko lurzoru 

urbanizaezin eta Sistema Orokorren-ekipamenduetarako kategoriaren arabera 

Kalifikazio Orokorra arautzen duten Hirigintzako Arauen zehaztapenak erantsi 

beharko dituzte Agindu Teknikoen Baldintzen Agirian. 

HAPNren plangintza egin eta indarrean den bitartean, kontrolatzeko eta zaintzeko 

honako neurri orokorrak daude: 

- Babes berezia behar duten Larrabetzuko inguruak lurzoru urbanizaezin gisa 

sailkatuta daudela egiaztatzea (bertako landareak dituzten inguruak, balio 

ekologiko handiko lurzoruak, eta abar.). 

- Obrek kalteturiko inguruak zehazturikoetatik mugatzen direla kontrolatzea, 

behar den azaleraz gain lursail gehiago ez kaltetzeko. 

- Obretan burutzen diren lurren mugimendu guztiak maiz kontrolatzea, irristatze 

prozesuak murrizteko; baita higadura prozesu hasiberriak kontrolatzea ere 

(karkaben garapena eta abar). 

- Landare lurra erauzteko zehaztutako irizpideekin bat etorriz kenduko da eta 

egokiagoak diren inguruetan pilatuko da. 

- Erabilitako olioak horiek bildu eta kudeatu arte kotserbatzea ahalbidetzen 

duten instalazioak izatea, bilketaz arduratzen diren ibilgailuentzat iristeko 

modukoak izanik. 

- Hirigintzako proiektu berrien ingurumena zaintzeko programak uren jarraipen 

analitikoa egiteko plana barne hartu beharko du, sektoreetako obren goialdeko 

eta behealdeko uren kalitatearen kontrolguneak ezarriz. Ondorengo parametroak 

aztertuko dira: pH-a, uhertasuna, eroankortasuna, solido esekiak eta olio eta 

koipeak. 

- Jabari Publiko Hidraulikoko, polizia eta ibilguen zortasun inguruen eragin 

maila kontrolatuko da. 
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- Marka egoki baten bidez obrek kaltetutako zuhaitzen aleak identifikatuko dira 

gainerako landareei kaltea murrizteko eta moztu behar diren oinen kontrol 

zorrotza egingo da. 

- Jarduera biologiko handieneko sasoian lanik egiten ez dela kontrolatzea. 

- Inguruan integrazio maila zaintzea, batez ere Larrabetzuko industria 

hondakinen zabortegia, pasabide sareko moteltze gunearen barruan kokaturikoa. 

- Kultura Ondareari egindako kalteen kontrola. Intereseko kultura-elementuren 

bat kalterik eginez gero, erakunde arduradunari jakinaraziko zaio eta 

egindako kalteak konponduko dira ahal denean. 

- Obraren planak eta proiektuak onetsi ondoren, errepideen sare orokorrera 

sartzen diren kamioien gurpilak garbitzeko guneak kokatuko dira. 

- Jabetza partikularretara indarrez sartzen ez dela eta beste inoren ondasunak 

kaltetzen ez direla kontrolatuko da, bai obrak bai ibilgailuen trafikoak 

eragindakoak; kontratistaren erantzukizuna izango dira sor daitezkeen kalte 

eta galerak.  

Horrez gain, obrak burutzen ari diren bitartean, sistema, alderdi edo aldagai 

batzuen jarraipena egin behar da: 

- Lurzoruaren erabilerak 

- Arazo geoteknikoak 

- Uraren kalitatea 

- Landareak eta animaliak 

- Paisaia 

- Ondarea 

- Eragozpenak obrak burutzean (airearen kalitatea, zarata, argiaren kutsadura) 

- Hondakinen sorrera eta baliabideen kontsumoa 

- Ingurune sozioekonomikoa 
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1.7.a Kontrolatzeko eta jarraipena egiteko orrien proposamena 

Jarraian datozen tauletan ingurumeneko aldagaiak, aldagai sozio-kulturalak eta 

hiri ingurumenekoak biltzen dira. Horien jarraipena eta kontrola egingo da 

HAPNren burutzapen eta iraunkortasuna fasean. Jarraipena egiteko tresna gisa 

jasangarritasuna proposatu da.  

INGURUMEN ALDAGAIAK 

Aldagaiak Adierazlea Erreferentzia 
balioa  

Kontrolaren eta jarraipenaren 
neurketak  

2011 2013 2015 2017 2019 2021

LURZORUEN 
OKUPAZIOA/KONTSUMOA 

Lurzoru antropizatuko azalera / 
Sailkatutako lurzoruaren azalera (planaren 

aurretik eta ondoren) 
- 

      

Babes bereziko udal azalera 5,95       
Basoko azaleraren %-a 64,05       

Parkeek, lorategiek eta hiriko berdeguneek 
hartutako azalera (%/ hiri lurzorua) 

16,67 
      

Parkeek, lorategiek eta hiriko berdeguneek 
hartutako azalera (m2/pertsona) 

14,41 
      

Garraioen eta komunikabideen 
azpiegituretarako azalera (%) 

1,68 
      

KUTSATUTA EGON 
DAITEZKEEN 
LURZORUAK 

Udalerrian kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruen azalera osoaren %-a 

0,13 
      

NEKAZARITZAKO 
EMANKORTASUNA 

GALTZEA 

Nekazaritzarako gaitasun oso altua duten 
lurzoruen azalera osoaren %-a 

3,15 
      

Ustiapen kopurua, orientazio tekniko-
ekonomiko orokorra (indize hau 

neurketetan jaso) 

248 (1999ko 
nekazaritzako 

errolda) 

      

GEOTEKNIA 
Baldintza geotekniko kaltegarriak dituzten 

udalaren hiri erabilerako azalera %-tan 

1,36 (urak 
hartzeko 

arriskuagatik) 

      

HIDROLOGIA ETA UREN 
KALITATEA 

Araztutako udalerriko hondakin uren 
portzentajea 

-       

Uraren kontsumoa aurreztea bultzatzen 
duten jarduketetarako erabiltzen den udal 

aurrekontuaren portzentajea (sareak 
berritzea, jarioak konpontzea, eta abar). 

-       

BIOANIZTASUNA ETA 
PAISAIA 

Ingurumena hobetzeko azaleraren %-a 
Larrabetzuko azalera osoari dagokionez 

(planaren aurretik eta ondoren) 
5,76 

      

Berriz landatutako inguruen azalera 
osoaren %-a Larrabetzuko azalera osoari 

dagokionez (planaren aurretik eta ondoren)
- 
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INGURUNE SOZIO-KULTURALEKO ALDAGAIAK 

Aldagaiak Adierazlea 
Erreferentzia 

balioa 

Kontrolaren eta jarraipenaren 
neurketak  

2013 2015 2017 2019 2021

ETXEBIZITZA 

Babes ofizialeko etxebizitzen eskaria biztanle 
bakoitzeko, urtero 

-      

Babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza biztanle 
bakoitzeko, urtero 

-      

Hutsik dauden etxebizitzen %-a % 24      
Eraikinak eta etxebizitzak leheneratzeko lizentzien %-

a 
-      

Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria duten 
etxebizitzen %-a 

0,00      

JARDUERA 
EKONOMIKOAK 

Emandako merkataritzako lizentzia kopuruen %-a, 
urtero 

-      

AIREAREN KALITATEA 
Kalitate oneko airea edo aire onargarria izan den 

egunak urtean. 
98 egun      

ARGIAREN 
KUTSADURA 

Argiztatze publikoaren kontsumoaren %-a - 
     

ZARATA Zarataren kalitatearen fokuen dB -      

ONDAREA 
Kultura jardueretarako eta kultura-ondarea 

lehengoratzeko urtean erabilitako aurrekontua 
-      

 

HIRI INGURUNEKO ALDAGAIAK 

Aldagaiak Adierazlea Erreferentzia 
balioa  

Kontrolaren eta jarraipenaren 
neurketak  

2011 2013 2015 2017 2019 2021

HONDAKINEN SORRERA 

Hiri hondakinen sorrera (HH) biztanleko 
eta urteko kg HH/biz. urtero) 

646,20 
      

Biztanle bakoitzeko eta urte bakoitzean 
kudeaturiko hondakin arriskutsuak (H 

arrisk. kg / biz. urtero) 
8,53 

      

URAREN KONTSUMOA 

Uraren eskari osoa biztanleko eta 
eguneko (l/biz./egun.) 

268,09 
      

Uraren industriako eskaria biztanleko eta 
eguneko (l/biz./egun.) 

16,70 
      

ENERGIA KONTSUMOA ETA 
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN 

ERABILERA 

Industriakoa ez den urteko 
elektrizitatearen kontsumoa 

(Kwh/biztanleko) 
4005,12 

      

Industriaren sektoreko urteko 
elektrizitatearen kontsumoa 

(Kwh/biztanleko) 
1001,74 

      

Instalaturiko potentzia fotovoltaikoa (kW 
10.000 biztanleko) 

0,00 
      

Instalaturiko eguzki azalera termikoa (kW 
10.000 biztanleko) 

88,68 
      

Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria 
duten etxebizitzak 

0,00 
      

MUGIKORTASUNA, 
IBILERRAZTASUNAREN 

HOBEKUNTZA 

Udalerriaren lotura garraio publikoaren 
bidez: herri arteko autobusa (udalerri 

kopurua) 
11 

      

Bidegorrien sarea (km.ak 10.000 
biztanleko) 

0,00 
      

Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako 
udalerrietara joateko batez besteko 

denbora (min.) 
32 

      

 




