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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 853/2021 Erabakia, abenduaren 28koa. Onestea alda dadila Eltziegoko 
Udalarekin egindako 325/2012 baso partzuergoa

Nekazaritza Zuzendaritzako Mendi Zerbitzuak jakinarazten du 2021eko otsailaren 12an Eltzie-
goko Udalaren idazki bat jaso zela Erregistro Orokorrean. Horren bidez, 325/2012 baso partzuergoa 
aldatzea eskatu zuen, katastroko ondorengo azpilurzatiak kenduz, izan ere, azpilurzati horiek, 
txikiak direnez, ezin dira modu egokian erabili. Horrela, haien aldameneko jabeei zuzenean bes-
terentzea da helburua.

MOTA POLIGONOA LURZATIA INGURUA AZALERA OHARRAK

Txikia 4 98 C Espuro 4.168,01 Mahastia

Txikia 4 98 D Espuro 223,00 Mahastia

Txikia 4 98 E Espuro 196,00 Mahastia

Txikia 4 133 B Espuro 216,90 Mahastia

Horrez gain, 271/1997 baso partzuergoa aldatzea ere eskatzen du, udalerri horretako 7. poli-
gonotik 345 lurzatia, C azpilurzatia, kentzeko, dagokion lizitazio espedientea izapidetuta, alokatu 
ahal izateko.

Kontuan hartu behar da Mendi Zerbitzuak 80ko hamarkadaren amaieratik Arabako Errioxan 
hondatuta dauden baso lurrak itxuraberritzeko gogoa izan duela, itxuraberritze eta basoberritze 
jarduketen lerro baten bidez, eta baso lurren jabe diren erakunde publikoekin zenbait landatze 
partzuergo sortu dituela eta lursail pribatuetan egiten diren basotze proiektuetarako dirula-
guntzak ematen dituela.

Arabako Errioxako baso lurrak onik mantentzea lehentasunetako bat da Mendi Zerbitzua-
rentzat, eskualde horretako antolamenduaren eta lurralde plangintzaren baitan, baita gune 
horiek txikiak direnean edo hondatuta daudenean ere. Horren harira, Mendi Zerbitzuak berak 
azken hamarkadetan ahalegin handia egin du hondatutako lur horiek itxuraberritzeko, jabe 
diren erakundeekin basoberritze partzuergoak sortuz. Hori dela eta, partzuergoan sartutako lur 
horietan egiten diren jarduketa guztien zerizana sorturiko bueloa babesteko printzipioan oina-
rritzen da, eta behar bezala justifikatu behar da erakunde jabeak trukea egiteko eta partzuergotik 
kanpo uzteko duen beharrizana edota interesa.

325 partzuergoaren aldaketari dagokionez, Mendi Zerbitzuak hauxe jakinarazten du:

Diputatuen Kontseiluak uztailaren 3an hartutako 319/2012 erabakiaren bidez, Eltziegoko 
Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren artean 325. basoberritze partzuergoa eratzea onartu 
zuten. Diputatuen Kontseiluak uztailaren 22an hartutako 400/2014 erabakiaren bidez, aipatutako 
partzuergoa handitzea onartu zuten, besteak beste, Eltziegoko 4 poligonoko 98 eta 133-A lurza-
tiak barne hartuta. Aipatutako partzuergoa arautzen duen seigarren klausulak hauxe ezartzen 
du: “Basoberritze lanak, gehienez, hiru urteko epean hasiko dira, partzuergo hau sinatzen de-
netik. Epealdi horretan lanak hasten ez badira, lurren jabeak bertan behera utzi ahal izango 
du partzuergoa. Hala gertatuz gero, ez batak ez besteak ez dute eskubiderik edukiko ezer 
erreklamatzeko”.
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133-B katastro lurzatia 2013. eta 2014. urteen artean lanberritu zuten. 325 partzuergoa eratu 
zenean, 22-4-133-a lurzatiaren barruan zegoen, beraz, haren barruan sartu zen, basoberritu ez 
bazuten ere. Gaur egun, mahastia landatuta dago.

22-4-98 katastro lurzati osoa 325. basoberritze partzuergoan barne hartu zuten. Eltziegoko 
4. poligonoko 98-C, 98-D eta 98-E katastro azpilurzatiak ez zituzten basoberritu, zenbait arra-
zoirengatik:

— 98-E katastro azpilurzatian mahastia landatuta dago duela 20 urte inguru.

— 98-C katastro azpilurzatiaren zati batean mahastia landatu zuten, duela 20 urte inguru, 
98-E azpilurzatiaren ondoan. 98-C azpilurzatiaren gainerako zatia basoberritzeko proposame-
netik kanpo utzi zuten (45-14-21 espedientea), kartografiaren arabera, interes komunitarioko 
1430 habitatak (sastraka halonitrofiloak, Pegano-Salsoletea) hartuta zuelako.

— 98-D katastro azpilurzatiari dagokionez, azpiegitura txiki bat dago, aldameneko mahas-
tiaren ondoan, 2014. urtetik gutxienez.

Laburbilduz, partzuergotik kentzea eskatzen diren Eltziegoko 4. poligonoko 98-C, 98-D, 98-E 
eta 133-B katastro azpilurzatiak, egia esan, ez dira basoberritu 325. foru basoberritze partzuer-
goaren barruan.

Aipatutako katastro azpilurzatiak partzuergoa sortu zenetik 3 urteko epealdian ez direnez ba-
soberritu, Eltziegoko Udalaren eskaera aintzat hartuko dugu eta partzuergotik kenduko ditugu.

271 partzuergoaren aldaketari dagokionez, Mendi Zerbitzuak hauxe jakinarazten du:

721/1997 Erabakiaren bidez, onartu zen Eltziegoko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren ar-
tean 271 zenbakiko baso partzuergoa eratzea, zeinetan 7 poligonoko 345 lurzatia sartuta dagoen.

Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 14ko 183/2015 Erabakiaren bidez onartu zen 271 
basoberritze partzuergoa aldatzea, hain zuzen, partzuergotik zenbait lurzati kentzeko, guztira 
21.401,58 metro koadroko eremua egiten zutenak, eta, haien ordez, beste batzuk sartzeko, guz-
tira 21.480,69 metro koadroko eremua egiten zutenak.

183/2015 erabakian hauxe zehazten da: “345 A azpilurzatia, 271 partzuergoaren bidez ba-
soberritua, 2000ko hamarkadaren hasieratik zabortegi batek hartu zuen zati batean. Egun za-
bortegi hori zigilatuta eta lehengoratuta dago. Nahi da zabortegi horrek hartutako lurzatiaren 
zatiari partzuergoan baja ematea”.

Hala ere, Erabaki horretan egindako akats baten ondorioz, ez zen barne hartu kentzeko lur-
zatien artean Eltziegoko 7. poligonoko 345-A azpilurzatia. Hala ere, kentzeko azalera guztiaren 
barruan haren azalera ere barne hartuta zegoen; katastroko datuen arabera, benetan duena 
baino azalera txikiagoarekin. Akats hori zuzendu egin zuten maiatzaren 24ko 316/2016 eraba-
kiaren bidez, lurzatien azalera ongi jasotzeko, eta 271 partzuergotik kentzeko azalera osoa ongi 
adierazteko. Aldaketa horrekin, honela geratu zen idatzita partzuergoaren lehen atala:

— Lehenengoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiaren eta Elciegoko Udalaren arteko 271 
zenbakiko basoberritze partzuergotik kentzea Eltziegoko 7. poligonoko 115-B, 615-B, 345-B eta 
345-A (parte bat) azpilurzatiak eta 8. poligonoko 527-B, 527-C eta 479-B azpilurzatiak, batzuek 
eta besteek orotara 22.760,03 metro koadroko eremua egiten dutela.

22-7-345-C katastro azpilurzatia, une hartan 22-7-345-A katastro azpilurzatiaren barruan ze-
goena, 271 partzuergotik kanpo utzi zuten, maiatzaren 24ko 316/2006 erabakiaren bidez.

Ondorioz, Mendi Zerbitzuak jakinarazten du:

— Eltziegoko 4. poligonoko 98-C, 98-D, 98-E eta 133-B katastro azpilurzatiak ez dira inoiz 
basoberritu 325 partzuergoaren barruan. Horrenbestez, partzuergoaren 6. klausularen arabera, 
egokia deritzogu aipatutako lurzatiak Arabako Foru Aldundiaren eta Eltziegoko Udalaren arteko 
325. Partzuergotik kentzea.
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— Eltziegoko 7. poligonoko 345-C katastro azpilurzatia, hasiera batean 271 partzuergoan ze-
goena, kendu egin zuten, Diputatuen Kontseiluak maiatzaren 24an hartutako 316/2016 erabakia-
ren bidez. Horren bidez, apirilaren 14ko 183/2015 erabakia, Aldundiaren eta Eltziegoko Udalaren 
arteko 271 basoberritze partzuergoa aldatzen duena, aldatu egin zen. Beraz, ez dagokio berriro 
izapidetzea jadanik aurretik kenduta bazegoen.

Horregatik, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren proposamenez eta Foru Gobernu Kontsei-
luak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren,

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiaren eta Eltziegoko Udalaren arteko 325 zenba-
kiko partzuergoaren aldaketa, Eltziegoko 4. poligonoko 98-C, 98-D, 98-E eta 133-B azpilurzatiak 
kenduz, batzuek eta besteek orotara 4.803,91 metro koadroko eremua egiten dutela.

Bigarrena. Arabako Foru Aldundiaren eta Elciegoko Udalaren arteko 325 zenbakiko partzuer-
goko aldaketa eskritura publiko batean jaso beharko da, eta Elciegoko Udalak jabetza erregis-
troan inskribatu beharko du, bere kontura.

Hirugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratu behar dela adieraztea.

Laugarrena. Erabaki hau behin betikoa da administrazio bidean eta bere aurka administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, argitaratu ondorengo egunetik aurrera. Hori guztia 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 28a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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