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I.- DOKUMENTU HONEN XEDEA.   
 
Besteak beste 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 76. 
artikuluan ezarritakoari jarraiki, dokumentu honek, funtsean, beren balioa eta interesa kontuan 
harturik babestu behar diren ondasun artifizialak zein naturalak identifikatzea du xede. 
 
Horrez gain, identifikazio hori askotariko beste bi aurreikuspen motarekin osatzen da. 
 
Alde batetik, ondasun horiek, nahiz beren izaera eta egoera, nahiz duten balioaren garrantzia 
kontuan harturik, zein bere kategorian barne hartzea, izan ere egokitzat jo baita hainbat 
kategoria bereiztea. 
 
Bestetik, ondasun horiek tratatzeko eta babesteko neurriak zehaztea. 
 
Era berean, dokumentu honetan azaldutako aurreikuspenak Plan Orokor honen "2.1. Hirigintza 
Arau Orokorrak" dokumentuko seigarren tituluan (89. artikulua eta hurrengoak) ezarritakoekin 
osatzen dira. 
 
 
II.- BEGIRATU BEHARREKO ONDASUN ETA ELEMENTUEN KATEGORIAK. 
 
Zehazki, begiratu beharreko ondasunen kategoria hauek bereizten dira:   
 
1.- Udalerriko hirigintza-ondarean barne hartzen diren ondasunak eta elementuak. 
 
Beren balio historikoa eta/edo arkitektonikoa kontuan harturik, udalerriko hirigintza-ondarea 
osatzen duten ondasun eta elementuen multzoa da.  
 
Kategoria honetan, era berean, honako (azpi)kategoria hauek bereiz daitezke: 
 
* I. maila. 

- Monumentu multzoak. 
- Euskal Autonomia Erkidegoak izendatu dituen monumentuak. 
- Autonomia-erkidegoak babestutako beste ondasun higiezin batzuk. 

Zehazki, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak Euskal Autonomia 
Erkidegoko monumentu edo monumentu multzo izendatzeko proposatutako ondasunak 
dira. 

 
* II. maila. 

Udalak babestutako ondasun higiezinak. 
 
2.- Udalerriko ondare arkeologikoan barne hartzen diren ondasunak eta elementuak. 
 
Beren balio arkeologikoa kontuan harturik, udalerriko izaera horretako ondarea osatzen duten 
ondasunen multzoa da. 
 
Kategoria honen barruan, era berean, honako modalitate hauek bereizten dira: 
 
* Monumentu multzo kategoriarekin kalifikatutako kultura-ondasunen erregistroan 

inskribatutako zona arkeologikoak. 
 
* Euskal Kultura Ondarearen inbentario orokorrean monumentu multzo kategoriarekin 

inskribatutako zona arkeologikoak. 
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* Ustezko zona arkeologikoak. 
 
* Euskal Autonomia Erkidegoak Monumentu / Monumentu Multzo gisa izendatzeko 

proposatutako zona arkeologikoak. 
 
3.- Espazio eta elementu naturalak.  
 
Aurrekoei hainbat espazio eta elementu natural gehi dakizkieke. 
 
 
III.- UDALERRIKO HIRIGINTZA ONDAREAN BARNE HARTZEN DIREN ONDASUN ETA 

ELEMENTUEN ZERRENDA. 
 
1.- Udalerriko hirigintza-ondarearen I. mailan barne hartzen diren ondasunak. 
 
Udalak gaindiko administrazio-erakundeek planteatu dituzten babesteko deklarazioen edo 
deklarazio-proposamenen xede diren udalaz gaindiko balioa eta interesa duten hainbat 
ondasunek osatzen dute. Hona hemen zerrenda:  
 
A.- Monumentu multzoak. 
 

1.- Tolosako hirigune historikoa. 450/1995 Dekretuak, urriaren 17koak, monumentu 
multzo izendatua. Ondoren, 2004ko azaroaren 16ko Dekretuaren bidez aldatua 
(217/2004 Dekretua). 

 
2.- Santiago Bidea. 2000ko urtarrilaren 24ko Dekretuaren bidez monumentu multzo 

izendatua. 
 
Nafarroako zubia bide horren zati da eta, horrenbestez, adierazitako monumentu 
multzoan integratuta eta 2000ko urtarrilaren 24ko Dekretuan ezarritako esku hartzeko 
erregimenari lotuta dago. 

 
B.- Izendatutako monumentuak. 
 

3.- San Frantzisko komentua. 
4.- Euskal Herria Plaza. 
5.- Santa Klara komentua. 

 
C.- Udalaz gaindiko intereseko beste ondasun batzuk (adierazitako monumentu multzoren 

batean integratzearen kalterik gabe).   
 

6.- Zezen-plaza. 
7.- Artxibo Probintziala. 
8.- Jesusen Alaben ikastetxeko kapera. 
9.- Antzinako justizia-jauregia. 
10.- Corpus Christi eliza. 
11.- Urkizuko San Pedro eliza. 
12.- Santa Maria eliza. 
13.- Iurreamendi egoitza. 
14.- Santa Lutzi Berri baserria. 
15.- Errondosoro baserria. 
16.- Sagoberri baserria. 
17.- Bedaio Barrena baserria. 
18.- Gurbillaundi baserria. 
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19.- Eceiza Goena baserria. 
20.- Bedaioko errota 
21.- Errotaberri errota. 
22.- Osarain Erdikoa errota. 
23.- Zerkausia. 
24.- Papelera Olarrain, SA paper-fabrikaren akueduktua. (presa eta ubidea Oria eta 

Albiztur ibaietan). 
25.- Abere-hiltegia. 
26.- Araxes paper-fabrika (bulegoak; San Luis ermita; produkzio-eraikina; presa eta 

ubidea; materialen biltegia; galdaren eraikinaren ondoko materialen biltegia; galdaren 
eraikina). 

27.- Basagoiti etxebizitza (Arramele kalea, 2). 
28.- Elektrifikazio lantegiak. 
29.- Iparraldeko Trenbidearen markesina. 
30.- Telegrafoen dorrea. 
31.- Andre Maria plazako iturria (Korazonisten ondoan). 
32.- Urkizuko iturria. 
33.- Beotibar pilotalekua. 
34.- Olarrain zubia. 

 
Salbuespenen batekin, adierazitako ondasunen eta elementuen multzoaren kokapena "VI.1. 
Udalerrian katalogatutako elementuak" eta "VI.2. Landaguneetan katalogatutako elementuak" 
planoetan islatuta dago. 
 
 
2.- Udalerriko hirigintza-ondarearen II. mailan barne hartzen diren ondasunak. 
 
Udal-balioa eta -interesa duten hainbat ondasunek osatzen dute. Hau da horien zerrenda: 
 
D.- Udal-intereseko ondasun higiezinak.  
 

35.- Jesusen zerbitzarien komentuko kapera. 
36.- Arrameleko San Juan ermita. 
37.- San Blas ermita. 
38.- Elizetxe baserria. 
39.- Arretxe baserria. 
40.- Nagusi Etxe baserria. 
41.- Larranetako Borda baserria. 
42.- Amarotz Haundi baserria. 
43.- Urkizu Goikoa baserria. 
44.- Esola baserria. 
45.- Illarramendi Goena baserria. 
46.- Berrano baserria. 
47.- Pikuaga baserria. 
48.- Azurzia errota. 
49.- Osarain Goikoa errota. 
50.- Osarain Behekoa errota. 
51.- "La Guadalupe" paper-fabrika. 
52.- Trenbideko langilearen etxea. 
53.- Orratz-zainaren etxea. 
54.- Aranburu jauregia. 
55.- San Jose ikastetxea. 
56.- Telefonica enpresaren eraikina. Nafarroa etorbidea, Laskorain kalearekin. 
57.- Bedaioko eliza. 
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Salbuespenen baten kalterik gabe, adierazitako ondasunen eta elementuen multzoaren 
kokapena "VI.1. Udalerrian katalogatutako elementuak" eta "VI.2. Landaguneetan 
katalogatutako elementuak" planoetan islatuta dago. 
 
 
IV.- UDALERRIKO ONDARE ARKEOLOGIKOAN BARNE HARTZEN DIREN ONDASUN 

ETA ELEMENTUEN ZERRENDA. 
 
E.- Ondare arkeologikoa. 
 

a) Monumentu multzo kategoriarekin kalifikatutako kultura-ondasunen erregistroan 
inskribatutako zona arkeologikoak. 

 
58.- Intxurreko herri gotorra. 146/2000 Dekretua, uztailaren 18koa. 
59.- Otxabio Zarate gune megalitikoa. Añi trikuharria. 137/2003 Dekretua, ekainaren 

24koa. 
 

b) Euskal Kultura Ondarearen inbentario orokorrean monumentu multzo kategoriarekin 
inskribatutako zona arkeologikoa. 

 
60.- Hirigune historikoa. 1998ko otsailaren 12ko Dekretua. 

 
c) Euskal Autonomia Erkidegoak balizko arkeologia-gune izendatutako gune 

arkeologikoak (1997ko irailaren 11ko Erabakia). 
 
61.- Arrameleko San Juan Bataiatzailearen tenplua (ageriko egiturarik gabea). 
62.- Madalenako ermita eta ospitalea (ageriko egiturarik gabea). 
63.- Arretxe baserria. 
64.- Iturrioz baserria. 
65.- Santa Maria eliza. 
66.- Perrategi baserria. 
67.- Irañeta Goikoa baserria. 
68.- Azurzi baserria. 
69.- Iurreko Ama Birginaren tenplua. 
70.- Sasoeta baserria. 
71.- Igarondo burdinola (ageriko egiturarik gabea). 
72.- Amarotz Aundi baserria (A). 
73.- Monteskue Aundi baserria. 
74.- Alzusta Aundi baserria. 
75.- Alzusta Erdi baserria. 
76.- Eguzkiza baserria. 
77.- Urkizu Garaikoa baserria. 
78.- Urkizuko San Pedro tenplua. 
79.- Torrea baserria. 
80.- Otzarain burdinola (gaur egun errota). 
81.- Bereterbide baserria. 
82.- Mutitegi baserria. 
83.- Eceizabarrena baserria. 
84.- Esola baserria. 
85.- Olarrain Goikoa baserria.  
86.- Atodo jauregia. Kale Nagusia, 33. 
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d) Euskal Autonomia Erkidegoak monumentu edo monumentu multzo izendatzeko 
proposatutako gune arkeologikoak.  

 
87.- San Frantzisko komentua. 
88.- Santa Klara komentua. 
89.- San Esteban tenplua (desagertua). 
90.- San Estebango aire zabaleko hobia. 
91.- Amarotz burdinola. 
92.- Iurreamendiko San Migel dorretxea eta ermita 
93.- Igarondo Iparraldeko nekropolia. 
94.- Intxurmutegi II haitzuloa. 
95.- Intxurmutegi I haitzuloa. 

 
Aurrekoei Harresia, Torra de Tejero baserria eta Iturriza dorrea edo baserria gehi 
dakizkieke. 

 
Adierazitako ondasunen eta elementuen multzoaren kokapena "VI.1. Udalerrian katalogatutako 
elementuak" eta "VI.2. Landaguneetan katalogatutako elementuak" planoetan islatuta dago. 
 
 
V.- ONDASUN ETA ELEMENTU NATURALEN ZERRENDA.  
 
Balio kulturaleko ondasunak eta katalogoa bera modu zabal eta irekian aintzat hartzeko 
testuinguruan, orain arte azaldu den zerrenda ondasun eta elementu naturalen zerrendarekin 
osa daiteke, izan ere tratatzeko eta begiratzeko erregimen bereziaren xede baitira beren balioa 
kontuan hartuta. Zerrenda horretan honakoak sar litezke: 
 
1.- Babes bereziko landa-zona globalak.  
 
Hau da horien zerrenda: 
 
*  Aralarko Parke Naturala, 1994ko apirilaren 26ko Dekretu bidez izendatu zena. Era 

berean, eskualde atlantikoko Garrantzi Komunitarioko Leku izendatu zuten (Aralar GKL - 
ES2120011 kodea), Natura 2000 Sarean barne hartzeko.  

 
* "Ernio - Gazume" esparrua, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan interes 

naturalistikoko eremutzat jotzen dena. Era berean, eskualde atlantikoko Garrantzi 
Komunitarioko Leku izendatu zuten (Ernio - Gazume GKL - ES2120008 kodea), Natura 
2000 Sarean barne hartzeko.  

 
* Araxes ibaia, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan interes naturalistikoko 

eremutzat jotzen dena. Hau ere eskualde atlantikoko Garrantzi Komunitarioko Leku 
izendatu zuten (Araxes ibaia GKL - ES2120012 kodea), Natura 2000 Sarean barne 
hartzeko.  

 
* Oria ibaia, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan interes naturalistikoko eremutzat 

jotzen dena. Era berean, eskualde atlantikoko Garrantzi Komunitarioko Leku izendatu 
zuten (Oria Garaia GKL - ES2120005 kodea), Natura 2000 Sarean barne hartzeko.  

 
* Araxes, Jazkugañe (Arterreka) eta Basabe harana, Lurraldearen Antolamendurako 

Artezpideetan interes naturalistikoko lekuen zerrendan barne hartzen dena.  
 
Aurrekoei ondare arkeologikoko ondasunen zerrendan aipatutako Intxurreko herri gotorrak 
osatzen duen zona gehi dakieke. 
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Zona horiek Plan Orokor honen "II.1.1. Zonifikazio globala (udalerria)" planoan identifikatu eta 
islatzen dira. 
 
2.- Balio naturala duten beste espazio eta elementu batzuk.   
 
Zerrenda aurrekoez bestelako ondasun eta elementuek osatzen dute. Beren balioa eta interesa 
kontuan harturik, Plan Orokor honek begiratzeko proposatzen ditu, nahiz bere ekimenez, nahiz 
mailaz goragoko lege-xedapenen agindua betez. 
 
Babesteko planteatzen diren udalerriko ibai-ibilguek, zuhaitz-masek, faunako eta florako 
elementuek eta antzeko beste zenbaitek osatzen duten zerrenda da. 
 
Espazio eta elementu horietako asko Plan Orokor honen "IV.1. Hirigintza-antolamenduari 
gainjarritako baldintzatzaileak" planoan identifikatu eta islatzen dira. 
 
 
VI.- UDALERRIKO HIRIGINTZA ONDAREAN BARNE HARTZEN DIREN ONDASUNAK 

ETA ELEMENTUAK TRATATZEKO ETA BABESTEKO PROPOSAMENAK. 
 
1.- Monumentu multzoak eta izendatutako monumentuak (I. maila). 
 
"Monumentu multzoen" eta "izendatutako monumentuen" modalitateetan sartutako ondasun eta 
elementuen tratamendu- eta babes-erregimena, alde batetik, kultura-ondarea arautzen duten 
lege-xedapen orokorretan eta, bestetik, horietako bakoitzari dagozkion berariazko xedapenetan 
ezarritakoa da. Azken xedapen horiek, zehazki, honakoak dira: 
 
* Tolosako hirigune historikoari dagokionez, Plan Orokor honetan planteatutako aldaketaren 

—alde batetik, hirigune historikoa monumentu multzo izendatzen duen urriaren 17ko 
450/1995 Dekretuarena, eta bestetik, 1999ko irailaren 14ko ebazpenaren bidez behin 
betiko onartu zen Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziarena— testuinguruan 
zehazten diren aurreikuspenei jarraitu behar zaie. Adierazitako dekretua eta plana 
aldatzeko arrazoiak eta helburuak "7. Hirigune historikoa" hirigintza-esparruko arau 
partikularrean azaldutakoak dira. 

 
* Santiago Bideari dagokionez, gaur egun aldatzen ari den 2000ko urtarrilaren 25eko 

Dekretuan ezarritakoari jarraitu behar zaio. 
 
* San Frantzisko komentuari dagokionez, monumentu historiko-artistiko izendatu zuen 

1964ko urtarrilaren 17ko Aginduan xedatutakoari jarraitu behar zaio. Zaharberritze 
zientifiko deritzon eraikuntzako esku-hartze motaren mendekotzat hartuko da, ondare 
urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 Dekretuan 
harentzat ezarritako definizioaren eta arautzearen arabera. 

 
* Euskal Herria Plazari dagokionez, monumentu historiko-artistiko izendatu zuen 1964ko 

urtarrilaren 17ko Aginduan ezarritakoari jarraitu behar zaio. Zaharberritze zientifiko deritzon 
eraikuntzako esku-hartze motaren mendekotzat hartuko da, ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 Dekretuan harentzat ezarritako 
definizioaren eta arautzearen arabera. 

 
* Santa Klara komentuari eta elizari dagokienez, monumentu historiko-artistiko izendatu 

zituen 1964ko urtarrilaren 17ko Aginduan xedatutakoari jarraitu behar zaio. Zaharberritze 
zientifiko deritzon eraikuntzako esku-hartze motaren mendekotzat hartuko dira, ondare 
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urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 Dekretuan 
harentzat ezarritako definizioaren eta arautzearen arabera. 

 
Horrez gain, oro har, esparru eta eraikuntza horietan planteatzen diren jardunak euskal kultura-
ondarea begiratzeko gaietan eskumena duen administrazioaren txostenaren mende jarri 
beharko dira adierazitako lege-xedapenetan aurreikusten diren kasu eta aukera guztietan. 
 
 
2.- Udalaz gaindiko intereseko beste ondasun batzuk (I. maila).    
 
Ondasun eta elementu hauek tratatzeko eta begiratzeko erregimena besteak beste hiru irizpide 
mota desberdin eta osagarrirekin loturik ulertu behar da. 
 
Alde batetik, dagozkien obrak eta jardunak gauzatzearen ondorioetarako, ondasun eta 
elementu horiek "handitzerik gabeko eraikuntzako esku-hartzeak" deritzenen erregimenaren 
mendekotzat hartu beharko dira, eta horien barruan, "zaharberritze zientifikoaren" edo 
"zaharberritze kontserbatzailearen" bitartez eraikitakoa zorrozki gauzatzeko esku-hartzeen 
mendekotzat; hori guztia, nahiz ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei 
buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan, nahiz hori ordeztuko duen xedapenean 
ezarritakoaren arabera. 
 
Bestetik, ondasun eta elementu horietan gauzatzeko planteatzen diren obrak eta jardunak 
euskal kultura-ondarea begiratzeko gaietan eskumena duen administrazioaren nahitaezko 
txostenaren mende jarri beharko dira. 
 
Azkenik, Plan Orokor honetan zein berau garatzeko sustatuko den plangintzan ondasun eta 
elementu horiek bere baitan hartuko dituzten lursailen tipologietarako edo zona xehaturako 
orokorrean ezarritako eraikuntzako eta erabilerako erregimena ondasun eta elementu horien 
berezko balioak behar bezala eta arrazoituta begiratzeko beharrezko neurrian eta irispidearekin 
birdoitutzat hartuko da. Birdoikuntza horrek, beste hainbat alderdiren artean, lursailean 
baimendutako eraikigarritasuna eta baimendutako eraikuntzen forma (lerrokadurak, altuera eta 
solairu kopurua) arautzen dituzten parametroetan izango du eragina. 
 
3.- Udal-intereseko ondasun higiezinak (II. maila).  
 
Ondasun eta elementu hauek tratatzeko eta begiratzeko erregimena beren bolumetria eta irudia 
eta oinarrizko parametro tipologikoak eta egiturazkoak errespetatzea dakarren neurri multzo 
batekin loturik ulertu behar da. 
 
Horrexegatik, hain zuzen, besteak beste lau irizpide mota desberdin eta osagarriri erantzuten 
die horien zehaztapenak. 
 
Lehenik, bidezkoa da ondasun eta elementu horiek babesteko eta kontserbatzeko plan berezi 
bat formulatzea. Honako helburu hauek izango ditu, besteak beste: ondasun eta elementu 
horien berariazko balioak eta babestu beharreko elementu eta/edo zati zehatzak identifikatzea; 
kasu bakoitzean berariazko babes-erregimena zehaztea.  
 
Bigarrenik, plan berezi hori sustatzen ez den artean, dagozkien obrak eta jardunak 
gauzatzearen ondorioetarako, ondasun eta elementu horiek "handitzerik gabeko eraikuntzako 
esku-hartzeak" deritzenen erregimenaren mendekotzat hartu beharko dira, eta horien barruan, 
"berriztatzeko" esku-hartzeen mendekotzat, nahiz ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko 
jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan, nahiz hori ordeztuko 
duen xedapenean ezarritakoaren arabera. 
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Hirugarrenik, ondasun eta elementu horietan gauzatzeko planteatzen diren obrak eta jardunak, 
egokitzat jotzen bada, euskal kultura-ondarea begiratzeko gaietan eskumena duen 
administrazioaren txostenaren mende jarriko dira. 
 
Laugarrenik, Plan Orokor honetan zein berau garatzeko sustatuko den plangintzan ondasun eta 
elementu horiek bere baitan hartuko dituzten lursailen tipologietarako edo zona xehaturako 
orokorrean ezarritako eraikuntzako eta erabilerako erregimena ondasun eta elementu horien 
berezko balioak behar bezala eta arrazoituta begiratzeko beharrezko neurrian eta irispidearekin 
birdoitutzat hartuko da. Birdoikuntza horrek, beste hainbat alderdiren artean, lursailean 
baimendutako eraikigarritasuna eta baimendutako eraikuntzen forma (lerrokadurak, altuera eta 
solairu kopurua) arautzen dituzten parametroetan izango du eragina. 
 
 
VII.- UDALERRIKO ONDARE ARKEOLOGIKOAN BARNE HARTZEN DIREN ONDASUNAK 

ETA ELEMENTUAK TRATATZEKO ETA BABESTEKO PROPOSAMENAK. 
 
1.- Kalifikatutako ondare arkeologikoa. 
 
Alde batetik, Intxurreko herri gotorrari, eta, bestetik, Otxabio Zarate gune megalitikoan 
integratutako Añi trikuharriari dagokie. 
 
Lehenengo kasuan (Intxurreko herri gotorra), monumentu multzo kategoriarekin kalifikatutako 
ondasun izendatu zuen 2003ko ekainaren 24ko Dekretuan ezarritakoari jarraitu behar zaio. 
 
Bigarrenean (Añi trikuharria), 1990eko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legea garatzeko 
sustatutako ekainaren 24ko 137/2003 Dekretuan ezarritakoari jarraitu behar zaio. 
 
 
2.- Inbentariatutako ondare arkeologikoa. 
 
1998ko otsailaren 12ko Dekretuak inbentariatutako zona arkeologiko izendatu zuen Tolosako 
hirigune historikoari dagokio. 
 
Zona hori tratatzeko eta begiratzeko erregimena dekretu horretan zein 1990eko Euskal Kultur 
Ondareari buruzko Legean ezarritakoa da. 

 
 

3.- Ustezko zona arkeologikoak. 
 
Zona hauek tratatzeko eta begiratzeko erregimena Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren 1997ko 
irailaren 11ko erabakian eta adierazitako 1990eko Euskal Kultur Ondareari buruzko Legean 
ezarritakoa da. 

 
 

4.- Monumentu / Monumentu Multzo gisa izendatzeko proposatutako zona 
arkeologikoak. 

 
Zona hauek tratatzeko eta begiratzeko erregimena adierazitako 1990eko Euskal Kultur 
Ondareari buruzko Legean ezarritakoa da, 45.5. artikuluan ezarritakoa hain zuzen. 
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VIII.- ONDASUN ETA ELEMENTU NATURALAK TRATATZEKO ETA BABESTEKO 
PROPOSAMENAK.  

 
Ondasun eta elementu hauek tratatzeko eta begiratzeko erregimena kasu bakoitzean Plan 
Orokor honetan planteatutakoa da, "2. Hirigintza Arauak" dokumentuan hain zuzen ere. 
 
Zenbaitetan, erregimen hori Plan Orokor honek zuzenean proposatutakoa da. 
 
Beste batzuetan, mailaz goragoko xedapenetan du jatorria, eta Plan Orokor honek bere egiten 
ditu haien aurreikuspenak. Hala gertatzen da, esate baterako, espazio natural babestu edo 
garrantzi komunitarioko leku (GKL) gisa kalifikatutako eta/edo izendatutako esparruen kasuan, 
berariazko kudeaketa-planak dituzten florako eta faunako espezieen kasuan, eta abar. 
 
 
IX.- KATALOGOKO ONDASUNAK ETA ELEMENTUAK BABESTEKO 

AURREIKUSPENEN MAILA ARAUEMAILEA.  
 
Plan Orokor honen "2.1. Hirigintza Arau Orokorrak" dokumentuaren 96. artikuluan ezarritakoa 
da maila hori. 
 
 
Donostian, 2009ko urtarrilean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin.: Santiago Peñalba. Manu Arruabarrena. Mikel Iriondo. 
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