VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

4 ETORKIZUNEKO
HIRIGINTZA
ANTOLAKUNTZAGATIK
KONTUAN HARTU BEHARREKO INGURUNE LOTURAK
4.1

BABESEKO ESPAZIO ETA ESPEZIE NATURALAK

Vitoria-Gasteizko udalerriak interes naturalistikoko gune asko dauzka, haietariko batzuk
katalogoan eta beste batzuk antolamendu agirian. Beste guneen artean hurrengoak aurkitzen
ditugu:
•

Salburuako hezeguneak (Salburuako ES2110014 KBE-HBBE eta Ramsar zerrendako
hitzarmenaren barruan dagoena).

•

Gasteizko Mendi Garaiak (KBE ES2110015)

•

Zadorra Ibaia (KBE ES2110010)

•

Araba Lautadako Irla-Hariztiak (KBE ES2110013).

Udalerrian 15 habitat daude, batasun interesekoak (Europar Zuzendaritza 92/43/CE) EAEan
dauden 59koetatik. Honek suposatzen du, habitaten laurdena udalerrian aurkeztuak daudela,
EAE mailan ezi dira %3,9ra heltzen.
Portzentaje hau azpimarragarriagoa egiten da interesezko habitaten barruan basoak sartzen
baditugu, %66a udalerrian aurkitzea posible delako. Hortaz, egiaztatu egiten da udalerrian
dauden interesezko habitaten ugaritasuna eta aniztasuna eta bere garrantzia aurkitzen diren
eremu geografikoari dagokionez.
Vitoria-Gasteizko udalak potentzial ekologiko garrantzitsua du, kontserbazio maila oso
onargarria duena. Azpimarragarria da tokiko basoen masak okupatzen duten lurraldearen
laurdena.
4.1.1

RAMSAR NAZIOARTEKO GARRANTZIKO HEZEGUNEAK

Hezeguneen konbentzioa gobernuarteko hitzarmen bat da, 1971.urteko Otsailak 2 onartu
zena Ramsar izeneko Iraneko hiri batean eta indarrean sartu zena 1975.urtean. Hasiera batean
Ramsar konbentzioa hezeguneen kontserbazioan zentratu zen “Uretako hegaztien habitat
bezala” baina, bere norainokoa zabaltzen joan da kontserbazio irizpide guztietara heltzeko, eta
ekosistema hauek garrantzitsuak direla Biodibertsitaterak eta gizakien komunitateen
ongizatea.
Honela izanda, gaur egun RAMSAR konbentzioak, 144 kontratazio atal edo erantsitako
Estatuak ditu: 1421 hezegune, guztira 123,9 milioi hektareekin.
Salburua hezegune zonalde bat da urmael desberdinez osatuta: nagusienak Arkauti eta
Betoño, belardi espazio batekin eta harizti txiki bat. Aurreko mendeetan lehortu zen zonaldea
landatzeko eremuan bihurtzeko, berreskurapen lanak 1994.urtean hasi ziren gaur egungo
Salburua hezegunea izan arte, Euskal Herriak dituen hezeguneen artean preziatuena izanik.
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Salburuako hezegunean espezie ezberdineko animalien aterpea da. Babestutako abiafauna
irudikapen garrantzitsua. Balio ekologiko eta ingurumen altuko espazioan bihurtzen dute,
biodibertsitatearen kontserbaziorako azpimarragarria izanik. Salburua hezegunearen garrantzi
ekologikoa dela eta, 2002.urteko nazioarteko RAMSAR hitzarmenean sartu zen.

RAMSAR hezegunea eta Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE)

Salburua Atlantikoko eskualde biogeografikoan kokatzen da; KBE/Hegaztientzako BBE horretan
43/92/EEE Zuzentarauaren I., II. eta IV. eranskinean jasotako hainbat habitat eta espezie
topatu dira (gutxienez, Batasunaren intereseko 9 habitat topatu dira, eta, horien artean, 1
lehentasunezkoa da), baita autonomia edo eskualde mailako katalogoetan agertzen diren
espezieak eta 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako hegazti-espezie asko ere.
Horrek guztiak ekarri zuen 2003an Europako Natura 2000 ekologia-sarean sartu izana,
Batasunaren Garrantzizko Leku gisa (BGL).
Hegazti-faunaz gain, honako hauen presentzia ere azpimarratzekoa da: bisoi europarra
(Mustela lutreola), baso-igel jauzkaria (Rana dalmatina) edo apoarmatu korronte-zalea
(Mauremys leprosa); gainera, odonatuak eta beste ornogabe batzuk kontserbatzeko interes
bereziko eremua da, EAEn. Eremu hori oso garrantzitsua da, atseden eta elikatzeko gune
bezala, Europako ur-hegaztientzat beraien mendebaldeko migrazio-ibilbidean eta, bereziki, urbenarrizentzat (Acrocephalus paludicola) da oso garrantzitsua, eztei osteko migraziorako, hori
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baita mundu osoan mehatxatutzat jota dagoen Europako paseriforme bakarra. Carex riparia
espeziearen taldeak Iberiar Penintsulan ondoen kontserbatutzat jotzen dira. Eremu horretan,
habitatik adierazgarrienak landaredi bentikoa duten ur oligomesotrofo karedunak ez ezik,
Mediterraneoko ihidiak eta larre hezeak zein lintzura alkalinoak ere badira. Sahastiek ere
populazio garrantzitsua dute Salburuan.
1994.urtean Salburuako Parkea sortzen da, 206 ha-ekin, ibilbide desberdinen bidez zeharkatu
daitekeena eta urmael nagusiekin konektatzen dena. Atariako interpretazio zentroa eta
hegaztientzako bi behatokiak, aberastasun naturaleko tokiak ezagutzen laguntzen dute eta
beraz disfrutatu ahal izatea.
2015.urtean, Natura 2000 sareko parte bezala, (Garrantzizko Batasun Eremua)
kontserbaziorako babes bereziko zonaldea izendatu da (121/2015 Dekretua, Ekainaren 30koa,
Salburua Kontserbazio Bereziko Eremua eta Hegaztien Babes Bereziko Eremua izendatzen da
bere kontserbazio neurriekin).
Urte berean ospatu zen, «Diputatuen kontseiluaren 583/2015 Erabakia, urriaren 13koa,
583/2015 Erabakia, barnean hartzen duena “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentua,
Salburuako kontserbazio bereziko eremua (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremua
(HBBE) onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta eraldaketak ekiditeko
dena eta onartzen duena hira argitaratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurraldeko
Politikaren Sailaren 121/2015 Dekretuaren eranskin gisa», ondoren argitaratua izan zena:
«44/2015 Ebazpena, azaroaren 4koa, Jaurlaritzaren Idazkaritza eta Legebiltzarrekiko
Harremanetarako Zuzendariarena. Honen bidez, Salburua kontserbazio Bereziko Eremu eta
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren gaineko zuzentarauak eta kudeaketa neurriak
argitaratzen dira (ES2110014)», helburu bezala ezartzen duena:
Funtsezko elementu honen helburu nagusia sistemaren funtzionaltasun osoa mantendu,
kontserbatu eta lehengoratzea da, interesgarriak diren espezien habitat ugariren bizileku baita.
Egokiena hau da: KBE/HBBEan dauden uretako habitaten kudeaketa modu bateratuan
jorratzea eta, horretarako, osatzen duten sistemarako neurriak, helburuak eta arauak
zehaztea. Hala ere, habitat zehatz bakoitzerako neurri espezifikoak ere proposatu dira.
Ondorioz, planteatu beharko diren jarduketen helburuak honakoak izan beharko dira:
-

Hezegunearen funtzionaltasun ekologikoa bermatzea eta, horretarako, haren dinamika
naturalari eustea.

-

Era aktiboan kontserbatzea sistemaren barruko fauna eta flora populazioak eta
habitatak eta mehatxatuenak eta ordezkaritza handiena dutenak babestea.

-

Azalera areagotu eta funtzionaltasuna hobetzea.

-

Heldutasuna, egitura konplexutasuna eta biodibertsitatea sustatzea.

-

Ingurumenarekin lotutako aisialdiaren eta jolasaren erabilera sustatu eta arautzea,
erkidegoaren intereseko habitat eta espezien kontserbazio egoera onarekin
bateragarria izan dadin.
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4.1.2

NATURA 2000 SAREA

Aipatu den bezala, Natura 2000 Sarea oinarrizko baldintzatzailea da, bai bakoitzaren helburuak
definitzeko, bai garapen aukerak kontutan hartzeko.

LEYENDA
Otros lugares RN2000
ES2110014 - Salburua
ES2110010 - Río Zadorra
ES2110013 - Robledales Isla de la Llanada Alavesa
ES2110015 - Montes Altos de Vitoria

Zentzu honetan, 21/2013 legearen zazpigarren xedapen gehigarria, abenduaren 9koa,
ingurumen ebaluazioa eta 46.4 artikuluaren Biodibertsitate eta Parke Naturalaren
xedapenei jarraituz, abenduaren 13koa: Planak Natura 2000 sarearen eremuak
nabarmen eragin ditzakeenean, ingurumen ebaluazio prozeduraren barruan bere
ondorioak ebaluatzeko ebaluazio egokia egin beharko litzateke, alderdi horien
azterketa zehatz bat garatuz.
Vitoria-Gasteizen Natura 2000 Sarearen barruan dauden espazioen ingurumen-interes
handienak jarraian azaltzen dira:
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Vitoria-Gasteizko eremuan sarearen lau leku agertzen dira, guztiak bere Kudeaketa
Planarekin. Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izateagatik eta Hegaztientzako Babes
Bereziko Eremuak (HBBE), Salburuaren kasuan. Kudeaketa Plan hauetan hartu beharreko
zonakatze edo zehaztapenak, babespenerako Lurzoru Urbanizaezinaren sailkapenean eta
HAPOaren ingurumen helburuetan kontutan hartu behar dira.
Erantsitako irudian udalerrian espazio hauen banaketa aurkezten da eta jarraian bere
ezaugarriak azaltzen dira:

SALBURUA (KOD: ES2110014)
•

Diputatuen kontseiluaren 583/2015 Erabakia, urriaren 13koa, 583/2015 Erabakia, barnean
hartzen duena “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentua, Salburuako
kontserbazio bereziko eremua (KBE) eta hegaztientzako babes bereziko eremua (HBBE)
onik zaintzeko eta bertako espezieen habitaten narriadura eta eraldaketak ekiditeko dena
eta onartzen duena hira argitaratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurraldeko
Politikaren Sailaren 121/2015 Dekretuaren eranskin gisa, Ekainaren 30koa, Salburua
Kontserbazio Bereziko Eremua eta Hegaztien Babes Bereziko Eremua izendatzen da bere
kontserbazio neurriekin

•

Era berean, aplikatzekoa da, KBE/ Hegaztientzako BBE hau xedatzen duten arau orokorrak
ingurune hidrikoari lotuta dauden kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta HBBE
eremuetarako martxoan 17ko 34/2015 Dekretuak ezarritakoak dira.

•

217,5ha-ko azalerarekin, Vitoria-Gasteizko hiri nukleoaren mendebaldeko mugan
kokatzen da eta aldaketa batzuekin eta muga aldaketa desberdinekin, RAMSAR
nazioarteko hezegune garrantzitsuen zerrendan dago. Inguruko babes eremua, akuifero
kuaternarioa eta ibaiadarren ibilguak, Alegria ibaia eta ekologia lotura mantentzeko
arroka batzuk.

•

Hezegune bat da, XIX.mendean itxuraldatua izan zena bere nekazaritza erabilpenerako.
1994.urtetik Vitoria-Gasteizko Udalak bere ingurumen berreskurapena bilatzen joan da,
urmaelen uholdeen bidez, nagusiki elikadura freatikoarena. Harrezkero, balio
naturalistikoen gehikuntza adierazgarria egon da, ekosistema mota hauen aberastasun
gehikuntza eta komunitateen dibertsitatea. Bereziki, uretako flora, urmaelen ingurukoa,
urlehortarrak, interesezko ornogabeak eta uretako hegaztiak. Europa mendebaldeko
hegaztien migrazio bidean kokatuta daude, negua pasatzeko tokia izanik eta interes
komunitarioko hegazti zerrenda luzearen ugalketaren parte izanik.

•

Interes komunitarioko habitat naturalen hamar mota agerian daude, haietariko bat
lehentasunezkoa eta beste hiru kontserbazio egoera faboragarrian.

•

Kudeaketa planean dauden zehaztapenaz gain, kudeaketari buruzko beste planak ere
aplikagarriak dira, faunaren beste espezie zehatz batzuk, hurrengo kasuak adibidez:
uholde-enara, bisoi europarra, igaraba arrunta eta ibaietako blenidoak.
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ZADORRA IBAIA (KOD: ES2110010)
•

KBE izendatuta, 35/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, Arabako Lurralde Historikoko bost
ibai kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen dituena.

•

Diputatuen kontseiluaren 122/2015 Erabakia, martxoaren 10ekoa, behin betiko onarpena
ematen diona “kudeaketa zuzentarau eta neurriak” dokumentuari, Arabako Lurralde
Historikoko ibaietan kontserbazioaz bereziko bost eremu (KBE) onik zaintzeko eta bertako
espezieen habitaten narriadura eta eraldaketak ekiditeko.

•

Era berean, arau horiek martxoaren 17ko 34/2015 Dekretuaren bidez onartu ziren
(34/2015 Dekretua, ingurune hidrikoari lotutako kontserbazio Bereziko Eremuetarako
(KBE) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuetarako (HBBE) arau orokorrak onartzen
dituena.

•

KBE 334,1ha-ko azalera dauka, bere 60,1km-ko ibilguen zehar, haietatik 110,3ha eta
33km, hurrenez hurren, Vitoria-Gasteizko udalerrian daude. Bere inguruneko babes
zonaldea 100 metroko tarte bat hartzen du, kanpoko mugatik KBE-ra neurtuta.
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•

Eremu honetan balio handiko kokalekuak dauzka, animali eta landarediaren interesa,
kontserbazio bereziko eremuekin erriberako basoetan, haltzadiak eta lizardiak
nabarmentzen dira eta uretako habitatak.

•

Interesezko arrain komunitatea mantentzen du: errutilo hegatsgorri, loina, lanpernamusu, ibaiko blenidoa, ur gezako ornogabeak. Bi ugaztun daude: bisoi europarra eta
igaraba, biak “desagertzeko arriskuan” Mehatxatutako Espezien katalogoaren arabera.

•

Ibaiei lotutako hegaztiak ere agertzen dira: martin arrantzale, ur-zozoa, uhalde-enara,
besteak beste. Espezie hauei dagokionez, KBEn tarte desberdinak hunkituak daude
kudeaketa plan espezifikoz.

ARABAKO LAUTADAKO IRLA-HARIZTIAK (KOD: ES2110013)
•

KBE izendatuta, 206/2015 Dekretua, azaroaren 3koa, “Arabako Lautadako Irla-hariztiak”,
kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duena (ES2110013).

•

Diputatuen kontseiluaren 471/2016 Erabakia, uztailaren 19koa, hasierako agiriari
aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta onartzen duena ES2110013 kontserbazio
Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta neurriak” (KBE Arabako Lautada Irla Hariztiak)
izenekoaren behin betiko agiria, III.eranskin gisa txertatzeko naturgune babestu horren
izendapen agiriari.
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•

KBE hau isolatutako hamahiru arboladiz osatuta dago, haietariko bost (Sarbikoetxea,
Maumea, Mendiluz, Sarrena eta Durruma) Vitoria-Gasteizen daude, KBE osoaren 281,3
ha-tik 77,8 ha (%27,6) okupatuz. 100 metroko Inguruko Babes Eremu bat ezarri da
mugen inguruan. Gainera, KBEn kontserbazio neurriak aurreikusten dute laborantza
eremuen agerpena ekialdean.

•

KBE honen balioa, hondakin orbanetan dago, landaredi naturalarena, aurretik Arabako
lautada okupatzen zuena, bereziki Quercus robur haritzak, pixkanakako baina jarduera
antropiko intentsua, hiriko, industrial, azpiegiturako eta laborantza erabilerak ordezkatu
duenak.

•

Banaketa maila altua, lotura eskasa eta hedapen murriztua, ezaugarri bereziko
komunitate faunistikoekin erlazionatzea saila da baso mota hauetan. Gainera, bere
autorregulazio gaitasuna nahasketa baten ondoren oso baxua da, eta bere sentikortasuna
kanpoko espezieengan oso altua da.
Lurralde lau edo ondulatuetan agertzen da, laborantzako matriz batean, batzuetan hiriko
nukleotik oso gertu.

GASTEIZKO MENDI GARAIAK (KOD: ES2110015)
•

KBE; 148/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, «Gasteizko Mendi Garaiak» kontserbazio
Bereziko Eremu izendatzen duena (ES2110015) bitartez.

•

Diputatuen kontseiluaren 472/2016 Erabakia, uztailaren 19koa, hasierako agiria
aurkeztutako alegazioei erantzuten diena eta onartzen duena ES2110015 Kontserbazio
Bereziko Eremuaren “Jarraibideak eta Neurriak” (KBE Gasteizko Mendi Garaiak)
izenekoaren behin betiko agiria, III.eranskin gisa txertatzeko naturgune babestu horren
izendapen agiriari.

•

2.228ha-ko gainazala dago udalerriaren hego-mendebaldean. Kanpoaldeko babes eremu
bat, 2.837ha.
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•

Araba Erdialdeko Mendilerroen erdiko zerrenda luzanga bat dira: Arabako Lautada eta
Trebiñuko arroa banatzen dituzten eta lurralde historiko osoko erdigune osoan daude.

•

Hor aurkitzen da EAEn hoberen kontserbatuta dagoen baso eremu autoktonoetako bat,
eta, bertako espezieen artean, nabarmentzekoak dira, bereziki, pagadi azidofilo
atlantikoak gorostiak (Ilex aquifolium) eta haginak (Taxus cata), eta Quercus pyrenaica eta
Q. robur espezieko hariztiak, baita Q. faginea espezieko erkameztiak ere. Baso hosto
erorkor zabal eta ondo kontserbatu horiez gain, azpimarragarriak dira Pagoganeko
Txaparkako pagadiko laiotzetako hagin basoa eta hainbat landare espezie interesgarri,
eskualdeko endemismo batzuk barne.

•

Baso hosto erorkor horietan, basa ornodunen komunitate interesgarri bat dago.
Azpimarragarriak dira, besteak beste, eguneko hegazti harrapariak, ugaztun haragijaleak
eta saguzarrak, bai eta baso helduen adierazgarri izan ohi diren beste zenbait espezie ere,
hala nola muxar grisa (Glis glis), okil ertaina (Dendrocopos medius), okil beltza (Dryocopus
martius), garrapoa (Sitta europea) eta basoetako gerri-txoria (Certhia familiaris). Erreka
eta putzuetan, bestalde, zenbait anfibio espezie daude.
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Udalerriaren mugetatik kanpo, ipar-ekialdean, Zadorra ibai sarearekin erlazionatua,
ES2110011 KBE “Zadorra sistemaren urmaelak” agertzen da, zuzenak ez diren arrisku
afekzioak izan ahal direnak.
LAGetan identifikatutako interes naturaleko eremuak, babes espazioen erlazioen barne geratu
dira, nazioarteko beste irudiei esker, eta Natura 2000 Sarean ere.
4.1.3

FAUNAREN BABES EREMUAK

Eusko Jaurlaritzako 167/1996 Dekretuaren bitartez, eta Euskal Herriko Naturaren
Kontserbazioaren inguruko Basa, Itsas, Fauna eta Landaredia Katalogo hau sortu zen,
1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren arabera. Katalogoa geroago
aldatu zen 2011urtarrilaren 10eko Ingurumen, Lurralde-Plangintzako, Nekazaritza Eta
Arrantzako Sailburuaren Aginduaren bitartez (EHAA 37. zk. 2011ko otsaileko 23koa).
Ondoren, Agindua 2013ko ekainaren 18koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena.
Honen bidez Basa eta Itsas Fauna eta Landarediaren Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko
Zerrenda aldatzen da. (EHAA, 128zk, 2013ko uztailaren 5a)
Katalogo hau “babes neurri bereziak behar dituzten espezie, azpi-espezie edo biztanleriak” engatik osatua dago. 16/1994 Legeak gainera, bere 50.1 artikuluan, mehatxatutako espezien
katalogazio eta estatusaren arabera, babes neurri eta gidalerro zehatzak izango lituzkeen
kudeaketa planen garatzea aipatzen du.
Egitasmoen helburua espeziekiko mehatxuak desagerraraztea eta bere biztanleria eta
habitatak babestu eta ziurtatzea izango litzateke. 1/2014 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko
Naturako Kontserbazio Legeko testu bategina onartzen denak, lehen seinalatutakoa
errepikatzen du.
Vitoria-Gasteizko udalan desagertze arriskuan dauden lau espezie aurkitzen dira, bakoitza
bere Kudeaketa Planarekin, Babes Eremuak barne. Hauen arauketak eta babes neurriak
Planaren antolamenduaren parte izango dira.
•
•
•
•

Europar Bisoia (Mustela lutreola)
Uhalde-enara (Riparia riparia)
Iparraldeko Katxoa ( Squalius pyrenaicus)
Igarabat arrunta(Lutra lutra)
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*Irudien Iturria: Geoeuskadi. Eusko Jaurlaritza

4.1.4

KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA (LAG).

Vitoria-Gasteizko eremuan Sarearen hurrengo elementu azpimarragarriak identifikatu dira:
•

Lotura interesa daukaten ur ibilguak, sarearen koherentzia errazten duten bidezko
elementuak bezala: KBE Ibaiak; modu berezian ibaien beste tarte batzuei sarearen
gainontzeko egitura elementuen loturari kontserbazio egoerari, birgaitze aukerari eta
erriberen hobekuntzari laguntzen die. Sare hidrografikoaz osatuta dago, Zadorra ibaia
bereizten da eta udalerriaren ibaiadar nagusiak.

•

Lotzeko eremu nukleoak: kontserbaziorako ingurumen balio altuko espazioen
identifikazioa, azpimarragarriak dira: Salburua hezegunea eta Gasteizko Mendiak.

•

Lotura eremuak: interesezko nukleoen lotura baimentzen dute: Badaia eta Arratoko
Mendilerroetan, Gasteizko Mendietan eta Zadorra Ibaiako haranean.

•

Lotura korridoreak: naturaltasun handiko elementuak eta nukleoaren elementuak lotzeko
lurralde espazioak. Salburua eta Gasteizko Mendiak lurralde ez antropizatuen artean
kontaktuan sartzen dira. Espezie mugimenduak errazten duten elementu naturalak eta
banaketa murrizten dutenak.
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•

Moteltze eremuak: hutsik dauden lurralde azalera zabalak, antropizatu gabe, ezaugarri
naturalen aldaketa eskasekin edo ohizko erabilpenak mantentzen dutenak (agrosilvo
pastoralak), teselen mantentzea baimentzen dute, kontserbazio-ustiapen interakzioa eta
kontserbazio egoera hobereneko nukleoen lotura edo ingurumen balio altuenekoa, haien
artean.

Helburu bereziak bezala hurrengoak ezartzen dira:
•

Espezien identifikazioa, bizi diren biotopo motakoak, E.A.E.-an eskualde mailara habitat
banaketan hunkitutako arazoagatik.

•

Habitaten identifikazioa, lotura banaketa pairatzen dutenak korridore ekologiko sare
batez, eskualde mailara.

•

Korridore Ekologiko Sarearen eta Bide azpiegitura sarearen arteko tartekatze puntuen
antzematea. Une zehatzak identifikatuz eta iragazkortasun hesientzako neurriak jarriz.

•

Korridore Ekologiko Sarearen eta Hiri Lurzoru eta Lurzoru Urbanizagarriaren eremu
kritikoen antzematea.

Vitoria-Gasteizeko korridore ekologikoak Iturria: GeoEuskadi.
AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

162

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

4.2

ERAZTUN BERDEA

Eraztun Berdearen proiektua Vitoria-Gasteizen jaio zen 90.hamarkadan, hiri inguruko
ingurumena leheneratu eta zaharberritzeko asmo handiko plan baten ondorio izanik. Plan
honen xede nagusia espazio honen balio ekologiko eta soziala berreskuratzea da, eta
horretarako, paisaia eta ekologiaren aldetik balio handia duten hainbat enklabe uztartuz
hiriaren inguruan naturak etenik izango ez duen gerriko bat sortu nahi da. Modu honetan lortu
izan da hiriaren kanpoaldeko hobekuntza (biodibertsitatea, irisgarritasuna, aisialdirako leku
berriak, etb. )
Aisialdi erabilerarako gune berde handi bat planteatzen da, jarraitasun natural bat sortuz balio
ekologiko eta paisajistiko altuko hainbat espazioekin. Espazio hoben balio ekologiko eta soziala
berreskuratu nahi da. Modu honetan, hiri inguruko, biodibertsitatearen, saihesbidearen eta
aisialdirako leku berrien hobekuntza adierazgarri bat lortu da.
Eraztunak eremu ezberdinak barneratzen ditu: landa eremuak, naturalak, hiri ingurunekoak
eta hirikoak. Gainera, aipatu beharra dago ekosistema ezberdinak direla ingurune berdinean
elkarrekin bizi direnak: zuhaiztiak, erriberako basoak, ibaiak, hezeguneak, belardiak, soro
landua, etab… Haietariko batzuk nazioarteko igartzea daukate, bere ingurumen balioagatik,
Zadorra ibaiaren ekosistema bidearen kasuan edo Salburuatik berreskuratutako hezeguneak.
Gaur egun Eraztun Berda sei parkez osatuta dago: Armentia, Olarizu, Errekaleor, Salburua,
Zadorra eta Zabalgana. Hiriaren kanpoaldean dauden parke talde bat da, balio ekologiko eta
paisajistiko altuarekin eta modu honetan, birika berde bat hiriaren eta kanpoko laborantza
espazio baten artean trantsizio moduan funtzionatzen da. Modu honetan, hiriaren inguruan
aisialdi erabilerarako eremu berde bat osatzen da. Gaur egun, Eraztunak 727 ha dauzka,
aurreikusiz 993ha-ko azalera osoa.
Gaur egun, Eraztun berdeko %27,07a babestutako Gune Naturaletatik pasatzen da, %8,07a
BGL-etatik, %22,10a katalogatutako Paisaiak zeharkatzen dute eta %14,30 korridore
Ekologikoak.
Proiektua hasi zenetik, zaharkitutako eremuen berriztapen ekologiko eta paisajistiko
garrantzitsuak egin dira eta erabilera publikorako hobekuntza eta egokitzapena. Hala ere,
Vitoria-Gasteizen kanpoaldean oraindik geratzen dira zaharkituta dauden espazio hutsak,
beraz, espazio ezberdinen arteko loturak bezala korridore ekologikoen taldea osatzea geratzen
da.
4.2.1

ERAZTUN BERDEAREN EGUNGO EGOERA ETA AURKITUTAKO ARAZOAK

Agerikoa da, Eraztun Berdearen funtzionamendua, ekologia, ingurumen, soziala, kirol edo
osasun behar/ eskarien erantzun bezala. Hala ere, gaur egun arazoak aurkitzen jarraitzen
dugu, jarraitasun egokia eta Eraztuna osatzen dutenen arteko espazio ezberdinen arteko
lotura oztopatzen dutenak, haien artean:
• Lotura falta existitzen da, espazio natural eta ekologikoen artean eta alboko hiri
eremuekin. Eremu hauek korridore berdeekin lotzen dira, hiriaren kanpoaldearekin
integratzen saiatu da, pertsonen zirkulazio errazteko eta benetako korridore
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ekologikoak sortzeko. Hala ere, hiriaren erdia eta Eraztun Berdeko lotura oraindik
falta da.
• Kanpoko eraztunaren espazioak Eraztun Berdetik kanpo daude, bereziki ekologiaren
ikuspuntutik. Bakarrik Armentia basoko erkameztia Gasteizko Mendien inguruetara
zabaltzen da.
• Eraztunaren puntu batzuetan kontraste handiak gertatzen dira, alde batetik, balio
handiko gune berdeak daude, erakargarriak eta funtzionalak, jendea paseoan,
disfrutatzen edo kirola egiten duen tokia. Eta beste alde batetik, beste batzuk
zeinetan irisgarritasuna nulua den eta erakargarritasun eskasarekin: txabolak eta
bizitegi eremuen ondoko zabortegiak.
Ondoren, analisia egiterako orduan aurkitu diren arazoak eta puntu kritikoak Eraztun Berdeko
zonalde ezberdinetan:
• Ekialdeko gunea: Salburuako hezegunea osatzen duten balio natural eta ekologiko
altuko zonaldea Errekaleor ibaiaren zaharkitutako eremuarekin alderatzen da.
Zonalde honetan lotura eta gertutasun falta aurkezten du, Eraztun Berdeko jarraipena
oztopatuz erabilera desberdinetarako erabiltzen den espazio batean eta antolamendu
bat izan gabe (etxebizitzak, pabilioi industrialak, baratzeak, etab.) eta komunikazio
bide arriskutsuak dauden tokietan.
o

Salburua-Zadorra tartea: Bi eremu hauen arteko lotura, Alegria erreka eta
Betoñoko poligono industrialen artean ematen da. Tarte hau ibaiari paraleloa
dena, hiriko izaera dauka eta sekzio oso murriztua, lurraldearen muga ibaian
dagoelako.
Hortaz, atal honetan planteatzen diren proposamenak Eraztuna indartzeko
Arratzua-Ubarrundiako udalerrian eragina izango dute, lurzoruak Alegria errekaren
ekialdean daudelako.

o

Salburua-Errekaleor- Olarizu tartea: bide sareak, Errekaleor jarraitasun eta
loturarako ezinbestekoak diren gune libreak banatzen ditu. Eraztun Berdea eta
oinezkoentzako ibilbidea, zortzi tartetan mozten da trenbideko bideetara heldu
arte. Proposatutako bideen sekzioak, etorbidearen zabalera mantentzen du,
Eraztun berdeko zonaldeetan murriztu egiten da banaketa murrizteko.
Bai errekak eta bai “la Sierra de Las Neveras”, hezeguneen, Errekaleor zonaldearen
eta Olarizu parkearen artean lotura hoberena dela dirudi, etorkizunera begira
eraztuna gogortzea proposatzen da.
Eraztuneko beste puntu ahul bat, Olarizu y Errekaleor eta Zubi Altuko poligono
industrialak dira, bertan lotura desagertzen da.

• Hegoaldeko gunea: Nekazaritza eta basoko zonaldeak, lurzoru urbanizatuen gainazal
handiekin tartekatzen dira. Zonalde honetan, kontraste handiak gertatzen dira, alde
batetik, balio handiko gune berdeak daude, erakargarriak eta funtzionalak, jendea
paseoan, disfrutatzen edo kirola egiten duen tokia. Eta beste alde batetik, beste
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batzuk zeinetan irisgarritasuna nulua den eta erakargarritasun eskasarekin: txabolak
eta bizitegi eremuen ondoko zabortegiak.
Armentiako basoa, balio altuko ekologikoarekin, erkametz baso bat izanik, Basoa
Gasteizko Mendiekin lotuz. Hegoaldean, korridore bat osatzen da, hiriaren kanpoko
gunea Vitoria-Gasteizko espazio natural zabalarekin lotuz. Olarizu parkea, nekazaritza
erabilerari balioa ematen dio, alboko herriekin elkartuz.
Eraztunean jarraitasun bat falta da, Olarizu eta Armentia parkeen artean, gainera
Aretxabaleta eta Gardelegi urbanizazioaz hunkituta. Gune berdeko tarte eskasa
aurreikusten du.
• Mendebaldeko gunea: Hiriaren lurzoru industriala ezarri den zonaldea, meatzari
ustiapen zaharren bidez degradatuak, berriztatu egin ziren, balio natural altuko
espazio bat osatuz, Zabalgana parkea. Bertan belardiak, basoak, urmaelak eta muino
eta mendixka txikiak tartekatzen dira.
Parke hau Zadorra ibaiaren eta Armentiako basoaren lotura bezala erabiltzen da, hala
ere, ez da Fagor enpresaren altueran lotura egoki bat lortzen, ez trenbideagatik eta ez
eraztunaren sekzio eskasagatik puntu honetan. Eremu hau irla bat bezala
funtzionatzen da, identitate argi bat izan gabe eta erlazio gabe bere ertzekin. Modu
honetan, lotura falta dago prozesu natural eta ekologikoekin eta alboan dauden
hiriguneekin.
o

Armentia-Zabalgana tartea: Armentiako basoa, Eraztun Berdeko aktibo
handienetarikoa da, mendiekin lotura ona lortuz. Bi lotura mota planteatzen dira
Zabalgana eta Armentiaren artean:
-

Haietako bat hirikoa, auzo berriaren barruan ur ibilguaren korridorea jarraituz,
bide desberdinez moztu izan da, bost momentu desberdinetan Zabalganako
parkera heldu arte.

-

Eta bestea askoz naturalago, mendebaldeko ingurabide eta Zuazoko
nukleoaren artean, horregatik komenigarria litzateke nukleo honen hazkunde
berriak saihestu, Zuazoko ingurunean dauden laborantza landak mantenduz
eta Armentiako basotik hurbil.

Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat izango litzateke Zabalgana auzoko
eraztunaren eta hiriaren beraren osagai horien arteko lotura. Abiadura Handiko
Trenaren proiektua, trenbidearen egungo tartea ikusita, Eraztun Berdearen
konexioa indartzeko aukera ematen du, trenbidean zehar exekutatzen den parke
linealaren bidez, Prado eta La Florida parkeak lotuz eta gaur egungo hiriaren
hesia murriztuz.
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IGIaren proposamenak Eraztun Berderako. (2017)

Eraztun Berdearen irudia etorkizuneko parkeak kontutan hartuta.

o

Zabalgana-Zadorra tartea: Nahiz eta iparralderantz jarraitasun bat egon,
“Mercedes”eko parketik Krispiña poligono industrialera, Eraztun Berdearen
estugunea zonalde horretan hain handia denez, izaera naturala apurtzen du.
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Ingurugiro Gaietarako Ikastegia etorkizuneko aukera bezala planteatzen da,
Jundizko poligonoa inguratzeko aukera N-102 lerro paralelo batekin, Armentiatik
hasita eta Zadorra ibaira heldu arte. Aukera hau, hiriko izaera du, prozesu natural
eta ekologiko hauek lotura hobetzen ez dutenak.
• Iparraldeko gunea: Zadorra ibaiaren korridore ekologikoaz osatua. Hiria eta ibaiaren
Iparraldeko laborantza eremuen artean, Alegria ibairaino heltzen da.
Detektatu den arazo garrantzitsuena, autobideak eraztunean sortzen duen mozketa
da, korridore ekologikoaren jarraipenerako arazo bat suposatuz. Gauza bera gertatzen
da Abetxuko, Vitoria-Gasteizekin lotzen duen errepidearekin eta Gamarra VitoriaGasteiz lotzen duen errepidearekin, bere sekzioak eta hirira sartzeko biribilguneak
kontutan hartuz.
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4.3

ZARATARI BURUZKO ALDERDIAK

4.3.1

UDALERRIAREN ZARATARI BURUZKO ARAUDIA ETA BERE ITXAROPENAK

Ingurumen zaratari eta kutsadura akustikoari dagokionez, HAPOaren berrikuspenak kontutan
hartuko du indarrean dagoen legeria, bereziki:
•

Estatuaren oinarrizko legeria, 37/2003 Zarata Legearen barnean eta garatzen dituen
arautegian (15103/2005 ED, ingurumen zaratari dagokion ebaluaketa eta kudeaketari
dagokionez, eta 1367/2007ED zonifikazio akustikoari dagokionez, kalitate helburuak eta
emisio akustikoak).

•

Autonomi legediak zuzenean aplikaturikoa, 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoaren bitartez.

•

Zaratei eta bibrazioei buruzko Udal Ordenantza, 2010/09/24 datarekin onartuta.

Zentzu honetan, HAPOaren berrikusketak, 213/2012 Dekretuaren aplikazioarekin zerikusirik
daukaten beharrezko azterketak eta dokumentuak gehitu behar ditu:
•

Zonakatze akustikoaren definizioa, udalerriei dagozkien konpetentzien arabera,
Dekretuaren 6.artikulua, eremuaren barruan dauden eremu akustikoak mugatuz.
Vitoria-Gasteizen, Zarata Mapa Estrategikoaren barruan dagoen zonakatze akustiko bat
dago, 2012.urteko abuztuan onartua. Aurrerapen Agiri hau bera idatzi bitartean Zarata
Mapa berriak egin dira. Hauek oinarritzat hartuko dira udalaren zonifikazio akustikoa
egiterakoan eta Zarata Akzio Planaren berrikuspenean.
213/2012 Dekretuaren 23. Artikuluak ezartzen du: zonakatzea berrikustea eta aldatzea,
plangintza orokorren aldaketak egiten direnean, berrikusketak edo moldaketak egiten
direnean.

•

Soinu Inpaktu Azterketaren lanketa, 213/2012 Dekretuaren, 36.artikulua eta hurrengoak
ezarritakoaren arabera:
“Etorkizunean hirigintza-garapenak egitea aurreikusita dagoen eremuei, erabilera
urbanistikoen kalifikazio berriak barne, Eragin Akustikoari buruzko Ikerketa erantsi
beharko zaie dagozkien hirigintza- eta ingurumen-izapideetan. Ikerketa horiek
eremuak jasango duen eragin akustikoa aurreikusten duten zarata-mapak eta
ebaluazio akustikoak barne hartu beharko dituzte. Ikerketan honako alderdi hauek
jasoko dira gutxienez: a) soinu-iturrien analisia, 38 artikuluan xedatutakoaren
arabera, b) hautabideei buruzko azterlana, 39 artikuluan xedatutakoa betez. Eta c)
neurrien definizioa, 40 artikuluan xedatutakoaren arabera.

•

HAPO berrikusketaren ondorengo faseetan, ikerketak ingurumen soinuari buruzko
aldaketen analisia landuko du, estrategia berrietatik, jardunaldi lerroak eta Planaren
berrikuspenak aurreikusi dezakeen hirigintza garapenetik eratorri daitekeenak. Interes
bereziarekin: zehaztutako plangintza aldatzen edo zehazten den sektoreetan, zarata
iturria dagoen garapen berriko ingurunetan (bide ardatzak eta trenbidezkoak,
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aireportukoak, industrialdeak, …); edo bide ardatz berrien garapena aurreikusten duten
jarduketak.
Bateragarritasuna aztertuko du arautegian definitzen diren kalitate akustiko helburuekin
eta Akzio Plana proposatuko du prebentzio neurriak aurreikusten eta zuzentzen dituenak
bere betebeharra suposatuko duena eta gatazka eremuen existentzia identifikatzen duen
kasuetan.
•

Zarata eta bibrazioen Udal Ordenantzan iraunaldian dagoen bitartean, plangintzen
erabakiak bateragarriak diren aztertu behar da, Udal Ordenantzaren eguneraketa
beharrezko den baloratu ahal izateko.

•

Zortasun akustikoetatik eratorritako baldintza gainjarriak ere kontutan hartu behar dira,
zortasun akustiko aireportuariaren kasuan adibidez. AFAen errepidea, Madril-Irun
trenbide lerroa edo Abiadura handiko proiektuari lotutako lineen zortasunak onartuko
balira, haietatik eratorritako baldintzak sartuko ziren.

•

HAPOaren berrikusketaren helburu eta akzioen artean, kontutan izango dira eta gehituko
dira. Vitoria-Gasteizko soinu ingurumenaren hobekuntzarako Akzio Planean (2013-2018)
dauden akzioak, Zarata Mapa Estrategikoetatik aterata, 2014/12/26an onartuak, edo bost
urteroko berrikuspenetan garatzen direnak.
4.3.2

•

2002/49/CE zuzendaritzak egindako dokumentuak, ingurumen zarataren ebaluazioa eta
kudeaketari buruzkoa, eta estatuaren legeria, helburu bezala daukate: biztanlearekiko
zarata maila, eta kutsadura akustiko gaiari buruzko dagozkion akzio planak ezartzea.
Zarata iturri nagusien azterketa eta ebaluazioari zuzenduak:
o
o
o
o

•

ZARATAREN EGOERA UDALERRIAN

Bide-ardatz handiak (autobiak, autopistak eta errepideak).
Trenbide-ardatz handiak.
Aireportu handiak.
Hiri-aglomerazioetan zarata, bere eremuan aurkitzen diren azpiegiturak barne,
errepideko zirkulazio zarata eta zarata industriala.

Vitoria-Gasteizen kasuan iturri azpimarragarriak hurrengoetan zehazten dira:
o

o

o

o

Errepideak: A-1 Autobia (Madrid-Irun); A-622 (Vitoria–Altube) AP-68 Bilbao–
Zaragoza errepidearekin lotzen dena; N-240 (Vitoria-Bilbo) eta AP-1 (Vitoria-Eibar)
A-1 bidesarerako aukera bat suposatzen duena.
Trenbidea: Udalerriaren ekialdetik mendebaldera, Madrid-Irun trenbide lerroaz
zeharkatuta dago. Lerro bakarra izanda, zirkulatzen duten tren motak distantzia
luzeko bidaiariena zein herrialdekoak izan daitezke, eta aldi berean merkantziako
trenak.
Forondako aireportua, hiriaren erdigunetik 9km-tara. Gaur egun, ia ez ditu
bidaiariak, hortaz merkantziazko aireportu bezala finkatu da. Merkantzia gehien
garraiatzen duen Espainiako aireportua izanik.
Hiriko zonaldeak. Vitoria Gasteizko hiriburuan biztanleriak sei distritutan banatzen
da, eta aldi berean 27 auzoetan: Abetxuko, Arana, Gune historikoa, El Pilar,
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Judimendi, Mendizorrotza, Salburua, Santa Luzia, Zabalgana, etb eta nukleoaren
inguruan, udalerriaren landa gunean 66 Tokiko Erakunde Txikiez osatua.
Gune historikoaren ingurunean zenbait poligono industrial aurkitzen ditugu (Jundiz,
Gamarra, Arriaga, Betoño, etab.), baina azkenengo denboraldian bizitegi
lurzoruaren hedakuntza dela eta, poligono batzuk hiriaren barruan daude, Betoña
edo Ali-Gobeoen kasuan adibide.
Gainera Vitoria-Gasteiz, bi lineako trenbide sarea dauzka (Abetxuko-Angulema eta
Ibaiondo-Angulema) hiritar lurraldean, hiriaren erdigunea nukleoaren iparraldeko
bizitegi auzoekin lotzen duena.
•

Gaueko zarataz kaltetuak dagoen biztanleriak, 55 dB(A).tik gorakoak, Kalitate akustikoen
helburuen arautegiari dagokionez desfaboragarrienak dira, ZME-ko ondorio
azpimarragarrienak hurrengoak dira:
o

o

o

o
o

Errepideko trafikora gehien bat jarritak dauden etxebizitzak eta fatxadak
hurrengoak dira: A-1 autobia, N-102ko hegoaldeko sarrera eta irteera; iparraldetik
N-240 eta N-622 eta N-104 ekialdetik. Ikusgai dauden guneak, Ariñizen kokatzen
dira, N-102; Arangiz, N-622; Gamarra Nagusia, N-240 errepidea eta A-I Autobia;
Elorriaga eta Ilarratza zonaldeak, N-104 errepidea hunkitua.
Bide trafikora ikusgai dauden fatxadei dagokionez, hiriaren erdialdeak jasaten
duten trafikoa gehien bat hurrengoak dira:
Trafiko eraztun nagusienetara ikusgai dauden eremuak: Salburuako
Bulebarra, Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, ZabalganaBulevar de Euskal Herria-Juan de Garay etorbidea, Martituri-Antonio
Machado Bulebarra.
Ardatz nagusienetara ikusgai dauden eremuak: Nazio Batuak Etorbidea,
Salbatierrabide, Mexiko, Gasteiz etorbidea, La Florida, Manuel Iradier,
Domingo Beltran de Otazu, Coronación de la Virgen Blanca, Inazio
Loiolakoa, Francia, La Paz, Basoa, Simón de Anda, Errege katolikoak, Los
Herran, Trianak, Forondako Atea, Portal de Arriaga, Gaztelako Atea,
Huetos Etorbidea, Beato Tomas de Zumarraga, Bruselas Etorbidea,
Santiago Etorbidea, Betoñuko Atea, Legutianoko Atea, etab.
Trenbide trafikoko Madrid-Irun linea bereziki bideari orientatuak dauden
etxebizitzengan eragina dauka. Eta gaueko tartean bereziki, merkantzien
zirkulazioagatik.
Ez jarduera industriala ezta tranbiak ere, ez dituzte esanguratsuak diren maila
akustikoak sortzen, KAHk kontsideratzen duten batez besteko urteko mailan.
Forondako aireportuak ez ditu maila akustikoak sortzen, ikusgai dauden
zonaldeetan baimentzen diren kalitate akustiko helburuen gainean.

Erantsitako irudia zarata totalaren mailak aurkezten ditu, gaueko tartean ateratako balio
tartetik.

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

170

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

Oinarrizko ondorioa: kaltetutako gainazal eta biztanleri gehien kaleko bide trafikoagatik
sortutako zaratena da. Nahiz eta puntualki, errepideetako trafikoa udalerriko herri
batzuei kaltetu eta trenbide ondoan dauden eraikuntzak.

•

4m-ko altuerara (Pat_4m) jarrita dagoen biztanleriaren analisia, Europar komisioak
eskatutako estatistiken informaziotik aterata dago. Hala ere, errealitatea distortsionatu
daiteke, zarata mailak eraikuntza batean aldatu ahal direlako eraikinaren altueraren
arabera. Horregatik, Vitoria-Gasteizko Udalak, bateragarria den adierazle bat erabiltzea
erabaki du, ZKTA izendatua (Zarata kudeatzeko tokiko adierazlea), hiriaren morfologia
kontutan hartzen du eta biztanleri banaketa eraikinen altueretan.
Adierazle bien emaitzak konparatzeko, Udalak KAHetan araudi estatala urbanizagarriak
diren eremu akustikoetan ezarritako balioak erreferentzia modura hartu ditu (65-65-55
dBA, egun-arratsalde-gaueko tarteak, hurrenez hurren) eta 65 dBA, Lden. Modu honetan,
kaltetutako biztanleria aldatzen da adierazle bientzako eta lortutako ondorioak
hurrengoak dira:
o

o

Kalitate akustikoaren helburuak dituzten baina gorako mailetatik eragindako
biztanleria Vitoria Gasteizen, %9-14-18 suposatzen dute, egun-arratsalde eta
gaueko mailei dagokionez, hurrenez hurren, ondorioz tarte desfaboragarriena
gauekoa izanik.
Tarte honetan, %17aren biztanleria kaleko bide trafikoagatik hunkituta dago, %1
trenbide trafikoagatik eta %1 baino gutxiago errepideek sorturako zaratari.
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o

o

•

Bakarrik biztanleriaren %2ari, 60 dBA-tik gorako zaratarekin gauean zehar
kaltetuak daude, hau da,5 dBA-tik gorako mailekin, kalitate akustikoen
helburuetan.
Biztanleriaren %58a, gauean 50 dBA-tik beherako zarata jasaten dute, eremu lasai
batean ohikoak direnak. Bakarrik Ingurumenaren zarata fokuak kontutan izanik.

Akzio plana (2013-2018) arazo multzoa eta haien artean hobetu beharreko aspektuak,
hirigintza plangintzaren eremuari dagokionez, azpimarra daiteke:
o

o
o

o
o

o

Detektatutako zarata arazo nagusiena, hiriaren trafikoagatik sortutakoa da,
hortaz, hobekuntza esfortzu nagusienak azpimarratzen dira, biztanleri kopuru
handienarengan eragina dauka fokua izanik.
Trenbideari orientatuak dauden fatxadak, nahiz eta zehaztugabetasun bat egon,
merkantzien garraioa aldakorra da eta tren hauen emisio mota.
Industriaren afekzioa bizitegi zonaldean hobetu da, eta hunkitutako biztanleari
dagokionez portzentajean minimoa da. Lanean jarraitu behar da, ingurune hauen
sentikortasun zonaldeetatik urrunduz, (osasuna, hezkuntza, bizitegikoak eta
kulturalak).
Tranbiak eragozpen puntualak sortzen ditu, tren eta zarata foku berriengatik, nahiz
eta iturri bezala zarata helburuak ez menperatu.
Eremu eta zonalde berdeak pisu handia daukate hiriaren barruan, etorkizuneko
garapenerako eremu hauek zonalde lasaiak bihurtzera eta hiria osasungarriagoa
egiteko, biztanleentzako zarata arazoa hobetzeko.
Mugikortasun planak espazio hauetako ingurune soziala hobetzen laguntzen du eta
kalitate altuko espazio publikora irabaztera. Garraioa, zarata foku handiena izanik,
mugikortasun planean sartzen diren jarduketak izango dira, jokabide hauek lerro
nagusi bat osatuko dute, zarata murrizketaren planean helburuak sartuz,
jasangarritasun mugikortasun proiektuaren helburua bezala.
Kotxe murrizketaz gain, garrantzitsua da trafiko lasai bat lortzeko emaitzak
bilatzea, zarata gehiago ez sortzeko sistemak ezarriz, bilatutako emaitzak mailak
murriztera laguntzen dituena eta ingurumen soinua hobetu.

•

Hirian zarata sortzen duten beste elementu batzuk daude eta ez dira zarata-mapen
estrategiak, baina Akzio Planean sartu behar dira, hala nola:
o

o
o

•

Gauean sortutako zaratak, batez ere asteburuetan, hiriko zenbait gunetan
baldintza nagusia da, esaterako, Alde zaharra, gainera, astean zehar zonalde lasaia
da.
Hondakin solidoak biltzeko udal zerbitzuek sortutako zarata, formatu ezberdinetan,
kalean garbiketa lanetan, etb.
Garraio publikoak, autobusak eta tranbiak sortutako zarata dela-eta, lineak
kontutan hartzen dituzten geltokiak.

2013-2018 Planak, zarata kudeatzeko akzioak proposatu ditu, zarata mapak egiten,
udalerriko ordenantzak, lizentziak, distantziak, ostalaritza, zamalanak, etb.
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