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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

8/2020 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa. “Izkiko Parke Naturalean banda zabaleko telefono 
bidezko instalazio-proiektuaren” ingurumen-inpaktuaren txostena egitea

“Izkiko Parke Naturalean banda zabaleko telefono bidezko instalazio-proiektuaren” izapi-
detzea ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozeduraren mende dago, 21/2013 
Legeak, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoak, bere 7. artikuluko 2. epigrafeko b) letran ezarri-
takoaren arabera. Prozedura aipatutako legearen 45., 46., 47. eta 48. artikuluek arautzen dute.

Prozedura horren esparruan, 2019ko azaroaren 19an, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen 
Jasangarritasuneko Zerbitzuan idazki bat sartu zen, Telefónica de España SAU proiektuaren 
sustatzaileak eskatuta, aipatutako proiektuaren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedura 
sinplifikatua izapidetzen has zedin. Idazkiarekin batera, dagokion ingurumen-agiria aurkeztu 
zen. Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuak hasiera eman zion 
ukitutako administrazio publiko eta interesdunak kontsultatzeko faseari, 21/2013 Legearen 46. 
artikuluan ezarritako baldintzekin bat.

Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaritzak eskatuta, Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak 
2020ko urtarrilaren 14an emandako ingurumen txosten estrategikoan ezarritako balorazioa, 
zehaztapenak eta baldintzatzaileak jaso ditu foru agindu honek. Foru agindu hau egitea eta 
ALHAOn argitaratzea bat dator 21/2013 Legearen 47. artikuluko hirugarren zenbakian jasotako 
xedapenekin.

1. Proiektuaren ezaugarrien laburpena. Ebaluatu nahi den eremu geografikoa. Aztertutako 
aukerak

1.1. Proiektuaren ezaugarrien laburpena.

Sustatzaileak aurkeztutako ingurumen-dokumentuan azaltzen denez, proiektua Bernedoko 
eta Santikurutze Kanpezuko zentralen arteko komunikazio-zerbitzua hobetzeko proposatzen da. 
Aurreikusitako obrak zuntz optikoko 16 lotura zabaltzea eta horien arteko komunikazio beharrak 
betetzea ahalbidetuko du. Horretarako, San Roman Kanpezu eta Bujanda artean zuntz optikoko 
kablearen azpiegitura kanalizatu berri bat jartzea proposatzen da.

Zuntz optikoko kablea 3.945 metroko luzera duen zanga batean kokatu nahi da. Zuntz op-
tikoko kableak lurperatutako birringailu bat izango du kableatua hartzeko, eta 0,25 metroko 
zabalera eta metro bateko sakonera izango ditu. Era berean, guztira 14 kutxatila jarri beharko 
lirateke.

Guztira, 1.600 metro inguru Izkiko naturagune babestutik kanpoko nekazaritza-bide batetik 
igaroko lirateke; beste 1.700 metro inguru, berriz, baso-pista bati dagokion bidezidor batetik 
(17II54 kodea) igaroko lirateke, Kontserbazio Aktiboko Eremutik eta, neurri txikiagoan, Aurre-
rapen Eremutik igarotzen dena, bai eta babes-eremu periferikotik ere, Natur Baliabideen Anto-
lamendurako Planean jasota dagoenaren arabera. Bujanda herrira iritsi aurreko 645 metroak 
Izkiko Naturagune Babestutik kanpoko nekazaritza bide batean daude.
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Obrak gauzatzeko fasean, honako jarduketa hauek egingo dira:

• Zanga egitea:

— Hondeaketa-materialak biltzea.

— Ibilgailu astunen joan-etorriak eta obretarako beharrezko makineria erabiltzea.

— Zanga betetzea eta lurra lehengoratzea: sustatzaileak adierazitakoaren arabera, ahal dela, 
zanga egiteko ateratako materialarekin egingo da, eta lurraren jatorrizko topografia berresku-
ratuko da.

— Obren ondoriozko hondakinak sortzea eta kudeatzea.

• Zuntz optikoko kablea zanga berritik instalatzea eta 14 erregistro-kutxatila instalatzea:

— Materialak biltzea.

— Ibilgailu astunen joan-etorriak eta obretarako beharrezko makineria erabiltzea.

— Obren ondoriozko hondakinak sortzea eta kudeatzea.

1.2. Ebaluatu nahi den eremu geografikoa.

Zuntz optikoko lerroaren trazadura Bernedo eta Kanpezu udalerrien artean proiektatzen da, 
zehazki Kanpezuko San Roman eta Bujanda udalerrien artean, eta zati batean Izkiko naturagune 
babestuko lursailei eragiten die (Parke Naturala, Kontserbazio Eremu Berezia eta Natura 2000 
Sareko Hegaztientzako Babes Eremu Berezia).

 

I 

IZKIKO NATURA BABESGUNEA 
(PARKE NATURALA, KBE eta HBBE) 

Done Roman Kanpezukoa (Bernedo) eta Bujanda Kanpezukoa (Kanpezu) herrien arteko 
zuntz optikoaren trazadura lerro gorriz grafizatzen da, eta berde kolorez nabarmentzen da Izkiko 
Naturagune Babestuaren eremua.

1.3. Aztertutako aukerak.

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentaziotik ondorioztatzen denez, bi aukera aurreikusi eta 
aztertu dira proiektu honetarako:

“0” alternatiba edo esku ez hartzekoa (hautatu gabea): egungo egoerari eustea ekarriko luke, 
eta, beraz, zuntz optikoko linea ez instalatzea; beraz, ez litzateke hobetuko Arabako Mendialdeko 
hainbat herritako komunikazio-zerbitzua.

“1” alternatiba (aukeratua) 3.945 metroko luzera duen zanga batean lurperatutako birringailu 
bat jartzean datza. Zuntz optikoko kableatua izango luke eta 0,25 metroko zabalera eta metro 
bateko sakonera. Era berean, guztira 14 kutxatila jarri beharko lirateke.
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2. Kontsulta fasearen laburpena

Jarraian, kontsultatu zaien erakunde, entitate eta elkarteen zerrenda jarri da, eta haietatik 
zeinek erantzun duen adierazi da:

URA – Uraren Euskal Agentzia √

Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ondarearen Zuzendaritza √

Eusko Jaurlaritzaren Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza √

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

Arabako Natur Institutua

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Natura Babesteko eta Ikertzeko Arabako Taldea

Eguzki talde ekologista

Hontza

GAIA elkartea

Gasteiz Zero Zabor

Arabako Mendi Federazioa (Ingurumen Atala)

UAGA - Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartasuna

IHOBE - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa √

Arabako Kontzejuen Elkartea

SEO Birdlife

Kanpezuko Udala

Bernedoko Udala

San Roman Kanpezuko Administrazio Batzarra

Bujandako Administrazio Batzarra

Arabako Mendialdeko Koadrila

Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua √

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritza

Hona hemen jaso diren erantzunetan adierazitakoak, laburbilduta (alegazio edo adierazpe-
nen kopia osoa Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuaren 19/142 espedientean eta www.
araba.eus webgunean dago):

• Arabako Foru Aldundiko Museoen eta Arkeologiaren Zerbitzuak txostenean jasotzen due-
nez, kontrol arkeologikoa behar da, “4 kilometro zanga egingo direlako kableak ezartzeko, az-
tarna arkeologikoak egon daitezkeen lurretan, orain arte ezezagunak, eremu horretan ez delako 
azterketa arkeologiko sakonik egin”.

• Eusko Jaurlaritzako Natura Ondarearen Zuzendaritzak txosten bat egin du, eta, bertan, 
proiektuaren laburpen bat egin ondoren, ingurumen-dokumentuko gabezia batzuk nabar-
mendu dira. Zuzendaritza horren iritziz, gabezia horiek berrikustea eta berriro formulatzea 
gomendatzen dute Zehazki, aipatzen da ez dela inoiz ondorioztatzen proiektua bateragarria 

http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
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den Izkiko Naturagune Babestuaren araudiarekin, ez dela kontuan hartu 2019ko apirilaren 2an 
behin-behinean onartutako Izkiko Parke Naturalaren Baliabide Naturalak Antolatzeko II. Plana, 
ez dela behar bezala jasotzen Izki Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu gisa, eta ez dela behar 
bezala kontrastatu Izkiko Natura 2000 Sareko eremuaren araudia.

Halaber, honako hau ere aipatzen da: “Kanpezuko San Roman eta A-3136 errepidearen ar-
teko zatia nekazaritzako pistetatik igarotzen bada ere, errepide horretatik Bujandarainoko zatia 
ez da pista baten gainean bermatzen, asko jota bidexka bat baita”. Ildo horretan, aipatzen da 
izapidetzen ari den araudi berriak (Izkiren Natura Baliabideen Antolamendurako II. Plana) “adie-
razten duela lurpeko azpiegitura linealak (kolektoreak, ur-eroanbideak, telekomunikazio-sareak, 
linea elektrikoak, etab.) dauden azpiegitura eta zortasunetan oinarrituko direla lehentasunez, 
behin behar bezala ebaluatuta eta organo kudeatzaileak aldeko txostena eman ondoren”. Azke-
nik, ondorioztatu du Arabako Foru Aldundiak erabaki beharko duela ea proiektua bateragarria 
den Izkiko naturagune babestuan aplikagarria den erabileren erregulazioarekin. OHARRA. Ho-
rretarako, esan behar da 2019ko irailean Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuak 
aldeko txostena eman zuela, jarduketa baldintza egokiekin baimentzeko.

• Dokumentazioa berrikusi ondoren, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak 
jakinarazi du proiektuaren eremuan ez dela ikusten kultura-ondarean eraginik dagoenik.

• URA – Uraren Agentziak txosten bat egin du, eta, bertan, adierazi du eskaera Ebroko Konfe-
derazio Hidrografikoari helarazi zaiola, egokitzat joz gero gaiaren gainean informatzeko, betiere 
abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen ebaluazioarenak, ezarritakoarekin bat etorriz.

• IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak adierazi du informazioan ez dagoela 
jasota proiektuaren kokalekuak lurzorua kutsa dezakeen jarduerarik izan duenik, eta, beraz, ez 
dagoela sartuta “lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten 
lurzoruen inbentarioan” . Era berean, hauxe dio: “kutsadura zantzurik agertuz gero, Inguru-
men Sailburuordetzari jakinarazi beharko zaio, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 
garbitzeari buruzko 4/2015 Legearen 22. artikuluan ezarritakoa betez”.

3. Ingurumen balorazioa. Ingurumen eragin nagusiak. Natura 2000 sarean sortutako eragin 
negatiboak

Telefono bidezko instalaziorako zanga egin nahi den bidezidorretik 1.700 metro inguruko tarte 
batean daude Izkiko Parke Naturalean, martxoaren 31ko 65/1998 Dekretuaren bidez adierazia. 
Proiektua, beraz, Izki aldeko Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean (HAPO), martxoaren 31ko 
Eusko Jaurlaritzaren 64/1998 Dekretuaren bidez onetsitakoan, eta Foru Gobernu Kontseiluaren 
uztailaren 18ko 438/2017 Erabakiaren bidez onetsitakoan, ezarritako araudiaren mende dago.

Era berean, Izki Natura 2000 Sareko gune babestua da (ES2110019), martxoaren 1eko 33/2016 
Dekretuaren bidez izendatua, eta Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta Hegaztientzako Babes 
Bereziko Eremua (HBBE) da; beraz, dagozkion kontserbazio-, erabilera- eta kudeaketa-neurriak 
ditu, Izkiren II. EKZrekin batera onartuak aipatutako 438/2017 Erabakiaren bidez.

Bestalde, eta sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan azaltzen denez, zuntz optikoko 
lerroaren trazadura nekazaritza eta basozaintzako eremutik igarotzen da gehienbat, eta ez da 
sarbide berririk ireki behar, ezta zuhaitz-oin bakar bat ere moztu behar ere, landaredian beste-
lako afekzioak eragin badaitezke ere (hauts esekia, inausketa selektiboak, makineria astunak 
eragindako afekzioak, etab.). Proiektua gauzatzeko fasean, faunaren gaineko inpaktuak izango 
lirateke, batez ere zaratotsak eragindakoak.

Beraz, proiektua gauzatzearen ingurumen-inpaktu nagusiak zangaren trazadura eraikitzeko 
lanekin lotuta daudela uste da, ezinbestean lur-mugimenduak, espazioen okupazioa, zarata 
eta lurzoruaren desegituraketa dakartzatenak. Horregatik, Izkiko naturagune babestuan izango 
diren inpaktu garrantzitsuenak lurzoruan eta faunan eragingo dira, neurrizko magnitudea bai-
tute. Kultura-ondarean, landaredian, paisaian edo lurrazaleko eta lurpeko hidrologian eragin 
daitezkeen beste inpaktu batzuk txikiak izango direla uste da, betiere ingurumen-dokumentuan 
jasotako neurriak eta organo eskudunek ezartzen dituztenak ezartzen badira, eta horietako 
batzuk ingurumen-inpaktuaren txosten honetan jasota geratzen dira.
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Ingurumen-dokumentuan, oro har, egokitzat jotzen den inpaktuen balorazioa egin da, salbu 
eta proiektuak Izkiko Natura 2000 Sareko (KBE eta HBBE) eremuaren osotasunean eta Izkiko 
Parke Naturalean dituen ondorioen balorazioan; izan ere, nahiz eta oro har egokitzat jotzen 
den, gabezia jakin batzuk ditu, batez ere proiektua Naturagune Babestuaren erabileren erregu-
lazioarekin bateragarria den ala ez. Nolanahi ere, gai hori betetzat jotzen da Arabako Foru Al-
dundiko Naturagune Babestuaren (Natura 2000 Sarea eta Parke Naturala) organo kudeatzaileak 
2019ko irailean emandako proiektuaren baimen baldintzatuaren txostenarekin.

4. Babes eta zuzenketa neurriak

Ingurumen-dokumentuko 8. atalean (97. orrialdea), “Ingurumenean eragin negatiboak 
prebenitzeko, murrizteko eta konpentsatzeko aurreikusitako neurriak” izenekoan, proiektuaren 
ingurumen-integraziorako zenbait neurri aipatzen dira, prebentziozkoak zein zuzentzaileak. 
Neurri horiek zuzentzat jotzen dira, eta, beraz, deskribatutako baldintzetan aplikatu behar dira. 
Horrez gain, jarraian, neurri osagarri batzuk hartu behar dira, eraginpeko eremuan ingurumen 
ondorio negatiborik izan ez dadin edo ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen. Hona hemen:

A) Izkiko naturagune babestua kudeatzen duen organoak baimen baldintzatuaren txoste-
nean (Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuaren txostena, 2019ko irailekoa) 
erreferentziazko proiekturako ezarritako baldintzak betez, 438/2017 Akordioaren 15. erregula-
zioan ezarritako baldintzak bete behar dira, baso-faunako espezieentzat kalteberatasun handie-
neko aldiak ezartzen baititu. Beraz, proiektua ez da gauzatu behar martxoa eta uztaila bitartean.

B) Obrak hasi aurretik, sustatzaileak abisua emango die Arabako Foru Aldundiko Ingurumen 
Iraunkortasuneko eta Natura Ondarearen Zerbitzuei. Mugapen zehatza egingo da eta proiektua-
ren eraginpeko azaleren inguruan seinaleak jarriko dira, inguruan dagoen landarediak jasango 
dituen eraginak adieraziz. Seinaleztapenean egon beharko dute obra-zuzendaritzak, kontrataren 
obraburuak, Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuko teknikari batek eta Natura Ondarearen 
Zerbitzuko teknikari batek.

C) Proiektuak ukituko dituen eremuen mugaketa zehatzaren ondoren, proiektua gauzatzeak 
eragina izan dezakeen landaretzaz hornitutako guneekin muga egiten duten eremuak zuinka-
tuko dira.

D) Proiektuaren eremu osoan zuhaitz-aleak kentzea saihestuko da. Salbuespenez zuhaitzen 
bat kendu behar bada, baimena eskatu beharko zaie aldundi honetan basogintzaren eta inguru-
menaren arloan eskumena duten organoei, eta natura-parkearen eremuari eragiten badiote, 
Natura Ondarearen Zerbitzuari. Inausketak eta belar-sastrakak, behar izanez gero, motoze-
rra-mozketa garbiekin egingo dira, eta, ondoren, ebaketa horietan material orbaintzaile bat 
aplikatuko da, “Mastik-antiseptiko” motakoa, bi helbururekin: batetik, ura ez sartzea, eta, bes-
tetik, ez usteltzea eta gaixotasunik ez garatzea.

E) Zangako indusketetatik datozen landare-lurrari dagozkion horizonteak gaika kenduko dira, 
eta komeni da berehala birbanatzea edo, bestela, pilatzea. Lur metaketen gehienezko altuera 2,5 
metrokoa izango da, lurra trinkotu ez dadin, eta sekzio trapezoidalekoak izango dira. Proiektua-
ren eraginpeko landare-lurraren eremuaren xedea landare-lehengoratzeko lanak egitea izango 
da, halakorik balego, eta obrak eragindako azaleretan egin beharreko lurzorua lehengoratzea. 
Beharrezkoa izanez gero, eta egin beharreko lehengoratzeetan gutxienez 40 cm-ko lodiera 
ziurtatze aldera, landare-lurra lortuko da kanpoko ekarpenetatik.

F) Proiektua gauzatzeko behar diren lurrak edo materialak metatzeko eremuak erabiltzeko, al-
dez aurretik Izkiko naturagune babestua kudeatzen duen organoaren eta ingurumen-organoaren 
baimena beharko da, kokalekuen egokitasuna ebalua dadin eta inpaktuak minimizatzeko eta 
zuzentzeko ingurumena lehengoratzeko neurriak ezar daitezen. Izkiko naturagune babestuaren 
barruko eremuak saihestu beharko dira.
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G) Zerbitzuguneak, makineria-parkeak eta produktu kutsagarriak biltegiratzeko guneak Iz-
kiko Naturagune Babestuaren eremutik kanpo kokatuko dira beti. Eremu horiek zehazteko, 
ingurumen-organoaren aldez aurreko baimen-txostena beharko da, inpaktuak minimizatzeko 
eta zuzentzeko ingurumena lehengoratzeko neurriak ezar daitezen.

H) Nekazaritza-bidearekin bat ez datozen eremuetan zuntz optikoko kableatua hartuko duen 
zanga egiteko obrak, hau da, Izkiko Naturagunearen barrutik doan bidezidorretik, tamaina txikiko 
makinekin egingo dira; horrek bermatuko du “lan-kaleak” gehienez 2-3 m-ko zabalera izango 
duela, eta, gainera, ez da neurri hori gainditu beharko eremutik kanpoko jarduketetan. Gauzak 
horrela, ez zaio nabarmen eragingo bide horren ertzetako landarediari, ez eta, oro har, haren 
egungo profilari. Zona horiek aldez aurretik identifikatu eta mugatuko dira, obra-bisitaren bidez.

I) Landaretza naturalak estalitako eremuei eraginez gero, landaredia lehengoratzeko pro-
grama oso bat gauzatu beharko da. Paisaia lehengoratzea eta integratzea nahitaezkoa izango 
da, gutxienez, 14 erregistro-kutxatiletan egin nahi diren fabrika-obren inguruneetan. Programak 
honako eragiketa hauek jaso beharko ditu:

— Lurraren destrinkotze, moldatze eta taxutzea, lur naturalarekiko igarotze eta ukipen gu-
neetan behar bezalako doiketa eta egokitze fisiografikoa lortzeko.

— Kalitatezko landare lur geruza bat ematea, gutxienez 0,4 metrokoa, eta ondoren ukituak 
ematea.

— Lurra landu eta harrotzeko eta ondoren xehatzeko lanak egitea, gainazalak ereiteko eta 
hidroereiteko egoki prestatzeko.

— Ereite edo hidroereite bidez belarki estalkia ezartzea, landare estalki naturala duten era-
ginpeko zonetan. Horretarako, soropil espezie gramineoen eta lekadunen nahastea erabiliko da, 
erasango den eremuko klimarako eta lurzoru motarako egokia, eta Ingurumen Zuzendaritzak 
ontzat eman beharrekoa.

J) Proiektuaren gauzatzerakoan kontrol arkeologikoa egin beharko du sustatzaileak, Arabako 
Foru Aldundiko arkeologia-arloko organo eskudunak horretarako ezartzen duen moduan.

K) Obrek irauten duten bitartean, lubrifikatzaileak edo erregaiak biltegiratzeko ontzi es-
tankoak, biltegi iragazgaitzak edo beste sistema batzuk erabiliko dira. Debekaturik dago era-
bilitakoak isurtzea; baimendutako kudeatzaile bati eman behar zaizkio horiek. Debeku hori 
beste hauetara ere hedatzen da: hormigoi hondakinak, eraikuntza materialak, lurrak eta abar; 
horiek guztiak hondakindegi edo zabortegi baimenduetara eraman beharko dira. Sor daitezkeen 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko, ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak, eraikuntza 
eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituenak, ezarritakoa bete behar da.

L) Obrak bukatu ondoren garbiketa kanpaina zorrotza egingo da. Proiektuaren eraginpeko 
eremuan ez da inolako obra hondakinik geratu beharko, eta obrako instalazioak erabat eraitsi 
beharko dira.

M) Egokitzat jotzen da foru aldundi honetako Natura Ondarearen Zerbitzuak eta Ingurumen 
Jasangarritasunaren Zerbitzuak modu koordinatuan garatu beharreko ingurumen arloko jarrai-
pen lana egitea, eraikuntza aldian eta ondorengo ustiapen aldian, aplikatutako ingurumena 
zaharberritzeko neurrien eta neurri zuzentzaileen eraginkortasuna jakiteko eta ebaluatzeko 
eta, gabeziak gertatuz gero, horiek zuzentzeko. Horri dagokionez, jarduketak bukatu ondoren, 
Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuari jakinaraziko zaio, ezarritako ingurumen neurriak 
ondo bete diren egiazta dezan.

Horrenbestez, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren Anto-
laketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzkoak, 40. artikuluan ematen dizkidan 
eskurantzak erabiliz,
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Lehenengoa. “Izkiko Parke Naturalean banda zabaleko telefono bidezko instalazio-proiek-
tuaren” ingurumen-inpaktuaren txostena egitea.

Bigarrena. Abenduaren 9ko 21/2013 Legea, ingurumen ebaluazioarena, betetzeko, inguru-
men inpaktuaren txostenak ingurumen erabaki loteslearen ondorioak izango ditu proiektua 
gauzatzeko neurri eta baldintzei dagokienez.

Hirugarrena. Ingurumen inpaktuaren txosten hau ALHAOn argitara dadila agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 21a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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