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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 224/2018 Erabakia, maiatzaren 3koa. Onestea irailaren 16ko 
462/2014 Erabakia aldatzea. Erabakiak baimendu egiten ditu Laudioko Udalak egindako zen-
bait truke bere onura publikoko 72 mendiaren (Amestui), 75 mendiaren (Iñarrondo) eta 76 
mendiaren (Mostatxa eta Pagolar) lurzatien gainean

Mendi Zerbitzuak jakinarazten du Arabako Foru Aldundiaren Ogasun, Finantza eta Aurre-
kontu Saileko Erregistroan, 2018ko martxoaren 22an, aurkeztutako idazkian (465 sarrera zenba-
kia), Jon Iñaki Urkixo Orueta jaunak, Laudioko alkateak, 462/2014 Erabakiaren aldaketa eskatu 
zuela. Irailaren 16ko Diputatuen Kontseiluaren Erabaki horren bidez, baimendu egin ziren Lau-
dioko Udalak egindako zenbait truke, onura publikoko “Amestui” 72 mendiaren, “Iñarrondo” 
75 mendiaren eta “Mostatxa-Pagolar” 76 mendiaren zenbait lurzatiri eragiten ziena.

462/2014 Erabakiaren aurretik, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak adostasuna eman 
zien Laudioko udalerriko 1. poligonoko 889 katastroko finkaren bereizteei, Ermuko Andra Ma-
riaren santutegiaren eta San Antoni baselizaren ondoko lursailetarako (3.290,51 m2 bereizi). 
Bereizte horiek baimendutako trukeak gauzatzeko beharrezkoak ziren.

Ondoren, Laudioko Udaleko Ondare Sailak udal arkitektoari lizentzia eskatu zion 1 poligo-
noko 889 lurzatia bereizteko (bereizi beharreko azalera: 3.290,51 m2). Baimena ez zen onartu, 
Ermuko Andra Maria parkearen sistema orokorrean aipatutako ekipamenduetarako ezarritakoa 
baino azalera txikiagoko bi lurzati eratuko zirelako, Laudioko Hiri Antolamendurako Plan Oroko-
rraren 40. aldaketan eta “Ermuko Andra Maria eta Santa Luzia baseliza” monumentu multzoa 
zaintzeko eta mantentzeko Plan Berezian ezarritakoaren aurka.

Hori dela eta, HAPO eta PB planen 40. aldaketan ezarritakoa betetzeko, 1 poligonoko 889 
lurzatitik bereizi beharreko azalera aldatu behar da, 3.290,51 m2tik 4.557,61 m2ra, Andra Maria 
parrokiari erreserbatuko zaizkionak eta Ermuko Andra Mariaren eta San Antonio baselizaren 
ondoko lursailetarako izango dena.

2018ko otsailaren 16an, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak berriro ere landa finka 
bereizteko administrazio adostasuna eman zuen, 4.557,61 m2 bereizteko, alegia.

Hori dela eta, 462/2016 Erabakiak onartutako trukeen konplexutasuna ikusirik, eta transkri-
pzio akatsen bat dagoela hauteman denez, egokiagoa iruditu zaigu erabaki honetan 462/2016ak 
onartutako truke guztiak ere jasotzea, proposatutako aldaketa jasoz eta dokumentu oso bat 
eratuz. Honela geratuko da trukeen azterketa, blokeka, proposatutako aldaketa barne:

1. blokea: Trukea Antonio Eguia Bilbaoren jaraunsleen mendiekin

Antonio Eguia Bilbaoren jaraunsleek beren baso izaerako finka hauek eskaintzen dituzte 
trukerako:

Landa finka Laudion. XI. eranskina. “Sauto mendia” (zati bat). Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa 543 lurzatia.

Landa finka Laudion. XII. eranskina. “Erregatxueta mendia” (zati bat) Katastroko erreferen-
tzia: 1 poligonoa 535 lurzatia (zati bat).

Landa finka Laudion. XVII. eranskina. “Sandatxu mendia” Katastroko erreferentzia: 1 poli-
gonoa 1.107 lurzatia.
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Landa finka Laudion. XIX. eta XX. eranskina “Saitegi mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa 557 eta 555 lurzatiak.

Landa finka Laudion. XXI. eranskina. “Atxorros mendia” Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa 
1.108 lurzatia.

Landa finka Laudion. XVI. eranskina. “Linopuzeta mendia” Katastroko erreferentzia: 1 poli-
gonoa 1.106 lurzatia.

Landa finka Laudion. XVIII. eranskina. “Ameloke mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa 
837 lurzatia.

Landa finka Laudion. VIII. eranskina. “Pagaza mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa 
486 lurzatia (zati bat).

Landa finka Laudion. XV. eranskina. “Aldaiasakon mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 po-
ligonoa 452 eta 857 lurzatiak.

Goian azaldutako finka guztiak Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuta daude, 411. 
liburukian, 27. liburuan, 1.713 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Landa finka Laudion. “Amestui mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa 537 lurzatia 
(zati bat). Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 486. liburukian, 47. liburuan, 3.741 finka 
zenbakiaz.

Landa finka Laudion. “Pagaza” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erreferentzia: 1 poli-
gonoa, 538 lurzatia (zati bat).

538. lurzatia (zati bat), Jesús Urquijo Oruetarekin egindako truketik dator (ikusi 2. blokea).

Landa finka Laudion. “Etxaburu Goiena” mendia. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa, 
479 lurzatia. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. liburukian, 22. liburuan, 1.305 
finka zenbakiaz.

479 lurzatia Ermuko Andra Mariarekin egin beharreko truketik dator (ikusi 5. blokea).

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Antonio Eguiaren jaraunsleek emandako 
jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1 poligonoko 486 zenbakidun katastro lurzatiaren zati bat segregatzea. Lurzati hori, 
gerora egingo den trukearen bidez, Santiago Ussia Cuadrarentzat izango da (ikusi 3. blokea), 
eta gero Ussia jaunaren 484 lurzatiari gehituko zaio.

Laudioko 1 poligonoko 535 zenbakidun katastro lurzatiaren zati bat segregatzea eta Laudioko 
Udalaren 537 lurzatiari (onura publikoko 72 mendia) gehitzea.

Laudioko 1 poligonoko 543 lurzatia onura publikoko 72 mendiari gehitzea.

Laudioko 1 poligonoko 1.107, 557, 555, 1.108, 1.106, 837 lurzatiak onura publikoko 72 mendiari 
gehitzea.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Laudioko 1 poligonoko 537 lurzatiaren zati bat, onura publikoko 72 “Amestui” mendiari 
dagokiona, segregatzea eta finka partikularrei gehitzea.

Laudioko 1. poligonoko 538 lurzatiaren zati bat segregatzea (lurzati hori Jesús Urquijo 
Oruetarekin egindako trukekoa da –ikusi 2. blokea–), finka partikularrei gehitzea eta lurzatiaren 
gainontzekoa onura publikoko 72 mendiari gehitzea.
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Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko apirilaren eta maiatzaren artean (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak Aialur SL enpresari eskatu zion trukatu beharreko onda-
sunen balioespenari buruzko txosten teknikoa. Txosten horrek –David Guinea Aldama eta Jon 
Ander Navarro Martín jaunek izenpetua, 2010eko uztailean– izen hau du: “Laudioko Udalaren 
eta Antonio Eguiaren jaraunsleen artean lurrak trukatzeko txostena”.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 16.013,94 m2 lursail ematen ditu, 7.178,16 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. 
Antonio Eguiaren jaraunsleek 18.762,2 m2 eman dituzte, 7.178, 16 eurotan baloratuak, hegala 
eta lurzorua barne.

Ondorioz, parekidetasuna dago trukatuko diren ondasunen balioaren artean.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendian finka pribatuak 
sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako 
elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien 
baldintzak hobetzen ditu.

2. blokea: Trukea Jesús Urquijo Oruetaren jabetzako mendiekin

Jesús Urquijo Oruetak bere baso finka batzuk eskaini ditu trukatzeko. Hauek dira:

Landa finka Laudion. “Pagaza” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erreferentzia: 1 poli-
gonoa, 538 lurzatia.

Landa finka Laudion. “Lankastañeta” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa, 845 eta 1.104 lurzatiak.

Landa finka Laudion. “Oligorteta” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa, 1.105 lurzatia.

Goian azaldutako finka guztiak Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuta daude, 356. 
liburukian, 19. liburuan, 550 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Landa finka Laudion. Gaztainadia eta hariztia “Aldaiasakonen”. Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa 452. eta 857 lurzatiak. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 411. liburukian, 
27. liburuan, 1.713 finka zenbakiaz. Lurzati horiek Antonio Eguiaren jaraunsleekin egindako 
truketik datoz (ikusi 1. blokea).

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Antonio Eguiaren jaraunsleek emandako 
jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1 poligonoko 845, 1.104 eta 1.105 lurzatiak onura publikoko 75 mendiari gehitzea.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko apirilaren eta maiatzaren artean (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak Aialur SL enpresari eskatu zion trukatu beharreko onda-
sunen balioespenari buruzko txosten teknikoa. Txosten horrek –David Guinea Aldama eta Jon 
Ander Navarro Martín jaunek izenpetua, 2010eko uztailean– izen hau du: “Laudioko Udalaren 
eta Jesus Urquijo Oruetaren artean lurrak trukatzeko txostena”.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 2.573,78 m2 lursail ematen ditu, 721,1 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. 
Antonio Eguiaren jaraunsleek 3.202,35 m2 eman dituzte, 721,1 eurotan baloratuak, hegala eta 
lurzorua barne.
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Ondorioz, parekidetasuna dago trukatuko diren ondasunen balioaren artean.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendian eta 75. zenbakiko 
“Iñarrondo” mendian finka pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa 
erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, 
trukeak Laudioko onura publikoko mendien baldintzak hobetzen ditu.

3. blokea: Santiago Ussia Cuadraren jabetzako mendiekin trukea

Santiago Ussia Cuadrak bere baso finka batzuk eskaini ditu trukatzeko. Hauek dira:

Landa finka Laudion. Gaztainadi mendia “Lurbiden”. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa, 
1.084 lurzatia. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 473. liburukian, 41. liburuan, 921 d 
finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Landa finka Laudion. VIII. eranskina. “Pagaza mendia”. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa, 
486 lurzatia (zati bat). Amurrioko jabetza erregistroan inskribatutako finka, 411. liburukian, 27. 
liburuan, 1.713 finka zenbakiaz. Antonio Eguiaren jaraunsleekin egindako truketik dator (ikusi 
1. blokea).

Laudioko Udalak truke espedientea hasi da, Santiago Ussia Cuadrak emandako jabetza 
tituluei dagokienez. Ez da inolako segregaziorik egin behar, katastroko finka titulu oso eta inde-
pendente bati dagokiolako. Finka hori onura publikoko 75. zenbakidun mendiari gehituko zaio.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Santiago Ussiaren 1 poligonoko 484 lurzatiari Laudioko 1 poligonoko 486 katastro finkaren 
zati bat gehitzea; azken lurzati hori dagoeneko segregatuta dago eta Antonio Eguiaren jarauns-
leekin egindako truketik dator.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko maiatzaren 19an (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak Aialur SL enpresari eskatu zion trukatu beharreko onda-
sunen balioespenari buruzko txosten teknikoa. Txosten horrek –David Guinea Aldama eta Jon 
Ander Navarro Martín jaunek izenpetua, 2010eko uztailean– izen hau du: “Laudioko Udalaren 
eta Santiago Ussia Cuadraren jaraunsleen artean lurrak trukatzeko txostena”.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 1.100 m2 lursail ematen ditu, 385 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. Antonio 
Eguiaren jaraunsleek 1.100 m2 eman dituzte, 385 eurotan baloratuak, hegala eta lurzorua barne.

Ondorioz, parekidetasuna dago trukatuko diren ondasunen balioaren artean.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian finka pribatuak 
sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako 
elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien 
baldintzak hobetzen ditu.

4. blokea: Trukea Mateo Eskuza Urquijoren jabetzako mendiekin

Mateo Eskuza Urquijok bere baso finka batzuk eskaini ditu trukatzeko. Hauek dira:

Landa finka Laudion. “Mintegieta lursaila” eranskina (zati bat). Katastroko erreferentzia: 1 
poligonoa 453 eta 1.101 lurzatiak. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 320. liburukian, 
16. liburuan, 494 d finka zenbakiaz.
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Landa finka Laudion. “Minteparro” eranskina. Katastroko erreferentzia: 1. poligonoa, 545 
eta 542 lurzatiak. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 320. liburukian, 16. liburuan, 494 
d finka zenbakiaz.

Landa finka Laudion. “Iñarrondoko Urbietan” mendi tipila. Katastroko erreferentzia: 1 poli-
gonoa, 577 lurzatia. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 526. liburukian, 64. liburuan, 
5.739. finka zenbakiaz.

Landa finka Laudion. “Susterburoseko pagadia eta pinudia” eranskina. Katastroko errefe-
rentzia: 1 poligonoa, 893 lurzatia. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 320. liburukian, 
16. liburuan, 494 d finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Landa finka Laudion. “Iñarrondo” mendia. Katastroko erreferentzia: Laudioko 1 poligonoko 
553 lurzatia (zati bat), onura publikoko 75. mendiari dagokiona. Amurrioko jabetza erregistroan 
inskribatua, 483. liburukian, 46. liburuan, 3.740 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Mateo Eskuza Urquijok emandako jabetza 
tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1 poligonoko 453, 1.101, 577 eta 893 lurzatien eta poligono bereko 542, 545 lur-
zatien segregazioa, onura publikoko 75. eta 72. mendiei gehituko zaizkienak, hurrenez hurren.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Laudioko 1 poligonoko 553 lurzatiaren zati bat, onura publikoko 75 “Iñarrondo” mendiari 
dagokiona.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko martxoaren 17an (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak Aialur SL enpresari eskatu zion trukatu beharreko onda-
sunen balioespenari buruzko txosten teknikoa. Txosten horrek –David Guinea Aldama eta Jon 
Ander Navarro Martín jaunek izenpetua, 2010eko uztailean– izen hau du: “Laudioko Udalaren 
eta Mateo Eskuza Urquijoren artean lurrak trukatzeko txostena”.

Txosten tekniko horretan dagoen peritu balorazioarekin bat etorriz, bi aldeek lur soilak truka-
tuko dituzte, mozketak egin ondoren. Mateo Eskuzari bere lurzatietako baten lurzorua eta hegala 
erabiltzen utziko zaio, bertan pinudia ez delako iritsi mozketarako adinera (1/893), 5 urterako 
errentamendu batekin. Mateo Eskuzak, bestalde, lurraz gain, 1/453 lurzatian dauden bi karobi 
eman ditu. Laudioko Udalak beraz 49.552,26 m2ko lursaila eta lurzati baten 5 urterako errenta-
mendua eman ditu, 18.034,51 eurotan baloratuak. Mateo Eskuzak 51.117,22 m2ko lursaila eta bi 
karobi eman ditu, 18.034,51 eurotan baloratuak.

Ondorioz, parekidetasuna dago trukatuko diren ondasunen balioaren artean.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek 
onurak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian finka 
pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi 
finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; bestalde, eskuratutako bi karobiak Ermuko 
Andra Mariaren parkearen inguruan ibilbide etnografiko batean sartzeko erabiliko dira. Ondo-
rioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien baldintzak hobetzen ditu.

5. blokea: Laudioko Udalaren mendien, Arabako Foru Aldundiaren ondare mendien eta 
Ermuko Andra Mariaren parrokiaren mendien arteko hiru aldeko trukea

Hiru aldeko truke hau ezinbestekoa da aurreko laurak egin ahal izateko. Izan ere, udalak 
Ermuko Andra Mariaren parrokiarengandik eskuratuko duen katastroko lurzatietako bat (1/479) 
beharrezkoa da 1. blokean deskribatutako trukea egin ahal izateko, Antonio Eguiaren jarauns-
leekin, eta hurrengo trukeak egin ahal izateko.
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Bloke honetan deskribatzen diren trukeetan, Arabako Foru Aldundiak ondare mendiak 
Laudioko Udalaren mendiekin (eta Ermuko Andra Mariarengandik jasoko duen lurzati bate-
kin –3/130–) trukatuko ditu, udalak era berean Ermuko Andra Mariaren parrokiako mendiekin 
trukeak egin ahal izateko.

Truke honen xedea, mendi publikoen mugak hobeto definitzeaz gain eta beste batzuen 
barruan daudenak ezabatzeaz gain, Ermuko Andra Mariaren, Santa Luziaren eta ingurunearen 
monumentu multzoaren babes eta kontserbazio bereziko zona bat, Laudioko Udalak sustatua, 
sortzen laguntzea da. Izan ere, alde horretan balio etnografiko eta ekologiko handiko elementu 
asko daude.

Ermuko Andra Mariaren parrokiak bere baso izaerako finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Landa finka Laudion. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa, 889 lurzatia (zati bat). Katastroko 
finkak hiru jabetza taldekatzen ditu eskrituretan: “Treguaretxe eta Paredes Viejas”, Amurrioko 
jabetza erregistroan inskribatua, 378. liburukian, 22. liburuan, 1.313/A finka zenbakiaz; “To-
rrontegi eta Ubikola”, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. liburukian, 22. liburuan, 
1.301 finka zenbakiaz; eta “La Barbacana”, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 1.110. 
liburukian, 252. liburuan, 16.513 finka zenbakiaz.

Landa finka Laudion. “Etxeburu Goiena mendia”, Amurrioko jabetza erregistroan inskriba-
tua, 378. liburukian, 22. liburuan, 1.305 finka zenbakiaz. Katastroko erreferentzia: 1 poligonoa, 
479 lurzatia. Finka hau gero erabiliko da, Antonio Eguiaren jaraunsleekin egingo den trukean 
(ikusi 1. blokea).

Landa finka Laudion. “Kukullu mendia”, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. li-
burukian, 22. liburuan, 1.304 finka zenbakiaz. Katastroko erreferentzia: 3 poligonoa, 130 lurzatia. 
Lurzati hau gero Arabako Foru Aldundiarena izango da.

Arabako Foru Aldundiak bere lurzati hauek eskaini ditu trukatzeko:

Landa finka Laudion. “Balintxa-Erreketa” eta “Barbadurre” mendia. Katastroko erreferentzia: 
2. poligonoa, 597, 598 eta 600 lurzatiak, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 518. li-
burukian, 61. liburuan, 5.358 finka zenbakiz, eta 372. liburukian, 21. liburuan, 144 finka zenbakiz, 
hurrenez hurren.

Landa finka Laudion. “Aldaparen” ondoko gaztainadia, “Aldapako gaztainadiaren” ondoko 
hariztia eta “Ibarguren” mugarteko mendia. Katastroko erreferentzia: 2 poligonoa, 760 (zati bat), 
1.306 eta 1.307 lurzatiak, eta 3 poligonoa, 70 eta 121 lurzatiak. Amurrioko jabetza erregistroan 
inskribatuak, 426. liburukian, 30. liburuan, 1.933 eta 1.934. zenbakidun finkak, eta 386. liburukian, 
23. liburuan, 1.424 zenbakidun finka, hurrenez hurren.

Laudioko Udalak bere lurzati hauek eskaini ditu trukatzeko:

Landa finka Laudion. “Iñarrondo” eta “Amaestui” mendia. Katastroko erreferentzia: 1 po-
ligonoa, 688 eta 570 lurzatiak, biak onura publikoko 75. mendikoak, eta 587 lurzatia (zati bat), 
onura publikoko 72. mendikoa. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 483. liburukian, 
46. liburuan, 3.740 finka zenbakiaz.

Landa finka Laudion. “Mostatxa-Pagolar” mendia. Katastroko erreferentzia: 2 poligonoa, 
1.170, 1.177 eta 708 lurzatiak (zati bat), biak onura publikoko 76. mendikoak. Amurrioko jabetza 
erregistroan inskribatuak, 483. liburukian, 47. liburuan, 3.745 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Ermuko Andra Mariaren parrokiak eman-
dako jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1 poligonoko 889 lurzatiaren zatirik handienaren segregazioa, gero onura publi-
koko 75 “Iñarrondo” mendian sartuko dena.
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Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak eta Arabako 
Foru Aldundiak aurkeztutako jabetzei dagokienez:

Laudioko 2 poligonoko 760 lurzatiaren zati baten segregazioa, gaur egun Arabako Foru 
Aldundiaren ondare finka dena, eta gero finka partikularrei gehitzea.

Laudioko 1 poligonoko 570 lurzatia eta 2 poligonoko 708 lurzatia, gaur egun Laudioko 
onura publikoko mendietakoak direnak, segregatzea eta gero Arabako Foru Aldundiaren finkei 
gehitzea.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2011ko irailaren 20an (89356-2011 zenbakidun espedientea), 2014ko urtarrilaren 23an 
(110593/2-2013 zenbakidun espedientea) eta 2018ko otsailaren 16an (21237-2018 zenbakidun 
espedientea).

Espedientea betez, Laudioko Udalak Aialur SL enpresari eskatu zion trukatu beharreko onda-
sunen balioespenari buruzko txosten teknikoa. Txosten horrek –David Guinea Aldama eta Jon 
Ander Navarro Martín jaunek izenpetua, 2014ko urtarrilean– izen hau du: “Laudioko Udalaren, 
eta Arabako Foru Aldundiaren eta Ermuko Andra Mariaren parrokiaren artean lurrak trukatzeko 
txostena”.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Ermuko 
Andra Mariaren parrokiak 307.290,17 m2 lursail ematen ditu, 114.715,18 eurotan balioetsiak, 
hegala eta lurzorua barne. Arabako Foru Aldundiak Laudioko Udalari 61.425,76 m2ko lursaila 
eman dio, 114.715,19 eurotan baloratua, hegala eta lurzorua barne. Laudioko Udalak, azkenik, 
Arabako Foru Aldundiari (Ermuko Andra Mariaren 3/130 lurzatia barne) 120.746,47 m2ko lursaila 
eman dio, 114.715,18 eurotan baloratua, hegala eta lurzorua barne.

Ondorioz, parekidetasuna dago trukatuko diren ondasunen balioaren artean.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek 
onurak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian eta Aldun-
diaren ondare mendietan finka pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa 
erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondo-
rioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien eta Aldundiaren ondare mendien baldintzak 
hobetzen ditu, eta Ermuko Andra Mariaren, Santa Luziaren eta ingurunearen monumentu 
multzoaren babes eta kontserbazio bereziko zonaren sorrera ahalbideratzen du.

Laburpen taulak.

Aurreko blokeetan deskribatutako trukeen konplexutasuna kontuan izanik, eta haietako 
batzuk elkarri lotuta daudela aintzat hartuta, ondoko laburpen koadroak egin dira, txosten 
honetan aztertutako trukeak multzotan banatzeko.

1, 2, 3 eta 4. blokeak

PARTE HARTZEN DUTE EMANDAKO LURZATI 
PUBLIKOAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

EMANDAKO LURZATI 
PRIBATUAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

Laudioko Udala eta Antonio 
Eguiaren jaraunsleak

1/537 (zatia)
1/538 (zatia)

1/479

13.397,86
1.614,19
1.002,78

16.013,94

7.178,16

1/452
1/535 (zatia)

1/543
1/555
1/557
1/837
1/857

1/1106
1/1107
1/1108

1/486 (zatia)

1.980,81
70,45

277,38
3.246,96
2.859,00
4.450,00 

592,97
2.608,11

370,87
1.205,65
1.100,00

18.762,20

7.178,16
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PARTE HARTZEN DUTE EMANDAKO LURZATI 
PUBLIKOAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

EMANDAKO LURZATI 
PRIBATUAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

Laudioko Udala eta Jesus Urquijo 
Orueta

1/452
1/857

1.980,81
592,97

2.573,78
721,10

1/538
1/845

1/1104
1/1105

1.772,20
696,33
258,82
475,00

3.202,35

721,10

Laudioko Udala eta Santiago Ussia 
Cuadra 1/486 (zatia) 1.100,00 385,00 1/1084 1.100,00 385,00

Laudioko Udala eta Mateo Eskuza 
Urquijo 1/553 (zatia) 9.552,26 18.034,51

1/453
1/542
1/545
1/577
1/893

1/1101

2.198,99
1.447,43

12.593,17
4.095,16

30.720,50
61,97

51.117,22

18.034,51

Oharra: Udalak ematen dituen eta beste truke batzuetatik datozen lurzatiak (letra lodiz).

1/538 lurzatia aurretik Jesus Urquijo Oruetarekin egindako truke batetik dator.

1/479 lurzatia Ermuko Andra Mariarekin egindako truketik dator, 5. blokea.

1/452, 1/857 eta 1/486 (zati bat) lurzatiak Antonio Eguíaren jaraunsleekin egindako truketik datoz.

5. blokea

INTERESDUNA EMANDAKO 
LURZATIAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

JASOTAKO 
LURZATIAK

AZALERA 
(M2)

BALORAZIOA
(EUROAK)

Ermuko Andra Mariaren parrokia
1/479

1/889 (zatia)
3/130

1.002,78
302.955,66

3.331,72
307.290,17

114.715,19

2/597, 2/598 
eta 2/600

2/760 (zatia), 
2/1306, 

2/1307, 3/70 
y 3/121

37.220,53
24.205,23
61.425,76

114,715,18

Arabako Foru Aldundia

2/597, 2/598 
y 2/600

2/760 (zatia),
2/1306, 
2/1307,

3/70 eta 
3/121

37.220,53
24.205,23
61.425,76

114.715,18

1/570 (zatia)
1/587
1/688

2/708 (zatia)
2/1170
2/1177
3/130

54.844,67
15.913,96
2.175,36

15.050,88
18.389,12
11.040,76
3.331,72

120.746,47

114.715,18

Laudioko Udala

1/570 (zatia)
1/587
1/688

2/708 (zatia)
2/1170
2/1177
3/130

54.844,67
15.913,96
2.175,36

15.050,88
18.389,12
11.040,76
3.331,72

120.746,47

114.715,18
1/479

1/889 (zatia)
3/130

1.002,78
302.955,66

3.331,72 
307.290,17

114.715,19

Oharra: Ermuko Andra Mariaren parrokiak eman duen 3/130 lurzatia Arabako Foru Aldundiak eskuratu du azkenean.

Horregatik guztiagatik, eta apirilaren 28ko 10/2006 Legeak, mendienak, 16.4. eta 17. artiku-
luetan eta martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauak, mendienak, 14. artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz, 462/2014 Erabakia aldatzea proposatzen da.

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

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Laudioko Udalak egindako trukeak, lehen aztertutakoak, baimentzea. Truke 
horiek haren jabetzako onura publikoko 72 “Amestui”, 75 “Iñarrondo” eta 76 “Mostatxa- Pagolar” 
mendietako lurzatietan dute eragina.
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Bigarrena. Onura Publikoko Mendien Katalogotik desafektatu eta onura publikorik ez duela 
aitortzea Laudioko onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendiaren 13.397,86 metro 
koadroko azalera, Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 537 (zati bat) lurzatiari dagokiona, 
jabego partikularreko beste batzuekin trukatzeko. Horrela, zuhaiztia handiagoa izango da, eta 
kudeaketa erraztuko da, mugak fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko direlako; 
ondorioz, Laudioko Udaleko onura publikoko mendien baldintzak hobetuko dira.

Hirugarrena. Onura Publikoko Mendien Katalogotik desafektatu eta onura publikorik ez duela 
aitortzea Laudioko onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendiaren 49.552,26 metro 
koadroko azalera, Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 553 (zati bat) lurzatiari dagokiona, 
jabego partikularreko beste batzuekin trukatzeko. Horrela, zuhaiztia handiagoa izango da, eta 
kudeaketa erraztuko da, mugak fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko direlako; 
ondorioz, Laudioko Udaleko onura publikoko mendien baldintzak hobetuko dira.

Laugarrena. Onura Publikoko Mendien Katalogotik desafektatu eta onura publikorik ez duela 
aitortzea Laudioko onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendiaren 57.020,03 metro 
koadroko azalera, Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 688 eta 570 (zati bat) lurzatiei da-
gokiena, Arabako Foru Aldundiaren beste batzuekin trukatzeko. Horrela, zuhaiztia handiagoa 
izango da, eta kudeaketa erraztuko da, mugak fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko 
direlako; ondorioz, Laudioko Udaleko onura publikoko mendien baldintzak hobetuko dira.

Bosgarrena. Onura Publikoko Mendien Katalogotik desafektatu eta onura publikorik ez 
duela aitortzea Laudioko onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendiaren 15.913,96 metro 
koadroko azalera, Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 587 lurzatiari dagokiona, Arabako 
Foru Aldundiaren beste batzuekin trukatzeko. Horrela, zuhaiztia handiagoa izango da, eta ku-
deaketa erraztuko da, mugak fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko direlako; on-
dorioz, Laudioko Udaleko onura publikoko mendien baldintzak hobetuko dira.

Seigarrena. Onura Publikoko Mendien Katalogotik desafektatu eta onura publikorik ez duela 
aitortzea Laudioko onura publikoko 76. zenbakiko “Mostatxa-Pagolar” mendiaren 44.480,76 
metro koadroko azalera, Laudioko landa katastroko 2 poligonoko 708 (zati bat), 1.170 eta 1.177 
lurzatiei dagokiena, Arabako Foru Aldundiaren beste batzuekin trukatzeko. Horrela, zuhaiztia 
handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztuko da, mugak fisikoki ongi finkatutako elemen-
tuetan oinarrituko direlako; ondorioz, Laudioko Udaleko onura publikoko mendien baldintzak 
hobetuko dira.

Zazpigarrena. Arabako Foru Aldundiaren ondare jabetzako mendien artetik kentzea 61.425,76 m2ko 
azalera, Laudioko landa katastroko 2 poligonoko 760 (zati bat), 597, 598, 600, 1.306 eta 1.307 
lurzatietakoa eta 3. poligonoko 70 eta 121. lurzatietakoa, jabetza partikularreko beste batzuekin 
trukatzeko helburuz. Horrela, zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztuko da, mugak 
fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko direlako; ondorioz, Aldundiaren ondare men-
dien baldintzak hobetuko dira.

Zortzigarrena. 14.546,44 m2ko azalera bat onura publikoko izendatzea eta Mendien Katalo-
goan sartzea, 72 “Amestui” mendiaren barruan, Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 535 
(zati bat), 538 (zati bat), 542, 543 eta 545 lurzatietakoa, lehen jabetza partikularrekoa zena.

Bederatzigarrena. Onura Publikoko izendatu eta Mendien Katalogoan, 75 “Iñarrondo” men-
diaren barruan, sartu lurzati hauei dagokien 357.302,35 metro koadroko azalera: Laudioko landa 
katastroko 1 poligonoko 453, 555, 557, 577, 837, 845, 889 (zati bat), 893, 1.101, 1.104, 1.105, 1.106, 
1.107, 1.108 eta 1.184 zenbakiak, lehen jabetza pribatukoak zirenak.

Hamargarrena. Arabako Foru Aldundiaren ondare mendien barruan sartzea lurzati hauei 
dagokien 120.746,47 m2ko azalera: Laudioko landa katastroko 1 poligonoko 570 (zati bat), 587 
eta 688 lurzatiak, 2 poligonoko 708 (zati bat), 1.170 eta 1.177 lurzatiak, eta 3 poligonoko 130 
lurzatia, lehen jabetza publiko eta pribatukoa.
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Hamaikagarrena. Lurzati horiek onura publikotik desafektatzeko eta Onura Publikoko Men-
dien Katalogotik kentzeko, lurzati pribatuak onura publikoko aitortzeko eta horrenbestez Onura 
Publikoko Mendien Katalogoan sartzeko, eta aipatutako lursailak Arabako Foru Aldundiaren 
ondare mendien artetik kentzeko edo haien artean sartzeko, ezinbesteko baldintza izango da 
azaldutako trukeak gauzatzea. Horretarako, Laudioko Udalak egoki iritzitako epean aurkeztu 
beharko ditu eskritura publikoak, egin beharreko oharrak egiteko Mendien Katalogoan.

Hamabigarrena. Ebazpen hau Arabako ALHAOn argitaratu behar dela adieraztea.

Gasteiz, 2018ko maiatzaren 3a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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