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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuaren 237/2018 Foru Agindua, abuztuaren 1ekoa, Bur-
geluko arau subsidiarioen 7. aldaketa puntualaren ingurumen txosten estrategikoa formulatzen 
duena (Ixonako UE-8 egikaritze unitatea)

Burgeluko (Araba) udalerriko arau subsidiarioen 7. aldaketa puntualaren izapidetzea (Ixonako 
8 zenbakiko egikaritze unitatea) ingurumen ebaluazio estrategiko erraztuaren prozeduraren 
eraginpean dago. Abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen ebaluazioarenak, arautzen du 
prozedura hori.

Prozedura horren esparruan, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak 7. 
aldaketa puntual horren inguruko ingurumen dokumentu estrategikoa jaso du, Burgeluko 
Udalak igorria, abenduaren 9ko 21/2013 Legeak (ingurumen ebaluazioaren Legea) araututako 
gutxieneko edukiari jarraitzen diona, bai eta hirigintza dokumentua ere.

Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak, lehen aipatutako 
dokumentazio hori jaso ondoren, hasiera eman zion eragiten zien administrazio publikoei eta 
pertsona interesdunei kontsulta egiteko faseari, 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritako eran.

Ebazpen honen oinarri den ingurumen txosten estrategikoa 2018ko uztailaren 31n eman du 
Ingurumen Iraunkortasun Zerbitzuak (18/82 espedientea).

1. Aldaketa puntualaren ezaugarrien laburpen txikia. Ebaluatzeko den eremu geografikoa. 
Aztertutako aukerak

1.1. 7. aldaketa puntualaren ezaugarrien laburpen txikia.

Burgeluko udalerriko 7. aldaketa puntualaren xedea da Burgeluko udalerriko landa katas-
troaren 1. poligonoko 129 lurzatiko B azpilurzatia birmugatzea, zeinak 1.179,78 m2 izatetik 1.368 
m2 izatera pasatuko bailitzateke. Mugaketa berriak ekidingo luke goi-tentsioko zutoin batek 
sorten duen eragina eta, horrela, lortuko luke egin asmo den eraikuntza ez baldintzatzea.

Ixonako 1. poligonoko 129 lurzatia hiru azpilurzatitan banaturik dago: A, B eta C.

B azpilurzatia 1.188 m2z zabalagotzeak, planteatu den bezala, berekin dakar C azpilurzatia 
azalera berdinaz murriztea. Beste lurzati edo azpilurzatiek ez dute eraginik jasotzen.

1.2. Ebaluatzeko den eremu geografikoa:

Jardun eremua Ixonako herrigunearen mugakide dago:
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1. irudia. Lurzatiaren irudikatzea; oraingo perimetroa urdinez ageri da, eta aldatutakoa horiz.

1.3. Aztertutako aukerak:

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan azaltzen denez, lau aukera kontuan hartu eta 
aztertu dira:

— “0” aukera (ez aukeratua): Ez jardutea eta, beraz, oraingo egoera mantentzea izango 
litzateke, goi-tentsioko linea elektrikoaren euskarriaren kokalekuak sortzen duen eraikuntza 
arazoekin.

— “1” aukera (ez aukeratua): Etxebizitza Ixona herriko beste lurzati batean eraikitzea.

— “2” aukera (ez aukeratua): Goi-tentsioko aireko linearen trazadura aldatzea.

— “3” aukera (aukeratua): Oraingo lurzatiaren mugak aldatzea, horiek egokituz etxebizitza 
bat eraikitzea ahalbideratzeko moduan, goi-tentsioko linea elektrikoaren trazadura aldatu be-
harrik gabe.

2. Kontsulta fasearen laburpena

2018ko maiatzaren 23an Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak hasiera eman zion 
eraginpeko administrazio publikoei eta interesa duten pertsonei kontsulta egiteko faseari, 
araututako prozedurari jarraituz. 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 Jaurlaritzaren Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

Arabako Natur Institutua

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Natura Babesteko eta Ikertzeko Arabako Taldea

Eguzki talde ekologista

Hontza Natura Elkartea

GAIA elkartea

Gasteiz Zero Zabor

Arabako Mendi Federazioa (Ingurumen Atala)
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UAGA - Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea

IHOBE - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa √

Arabako Kontzejuen Elkartea

SEO Bird Life

Burgeluko Udala

Ixonako Administrazio Batzarra

Arabako Lautadako Kuadrilla

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 adiera-
zpenen kopia osoa Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuaren 18/82 espedientean eta 
www.araba.eus webgunean daude jasota):

• Arabako Foru Aldundiaren Museo eta Arkeologia Zerbitzuaren txostenean jasotzen de-
nez, “aipatutako lurzatian Burgeluko udalerriko 26 zenbakiko arkeologia zona ustezkoa dago: 
Alfares de Hijona (EHAAren 128. zenbakia, 19970707koa). Lurzatia birmugatzeak berak eragin 
arkeologikorik ez duen arren, izan lezake asmotan den etxebizitzaren eraikuntzan. Etxebizitza 
arkeologia zona ustezkoen mugen barruan eraiki nahi izanez gero, lehenago arkeologia aldetik 
baloratu beharko litzateke gutxienez eraikuntzaren azaleraren ehuneko 30 (arkeologia zundaketa 
mekanikoak edo eskuzkoak eginez) eta, horien emaitzetan oinarrituta, eragina ahalik eta gehien 
txikitzen duten zuzentze neurri egokienak proposatu, hala badagokio.” Erantsita doaz xehetasu-
nezko dokumentazio kartografikoa eta arkeologia zona ustezkoaren deskribapena.

• Arabako Foru Aldundiaren Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak bere txoste-
nean adierazten du ezen, Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren eskumenen jardun 
eremutik, espedienteak ez duela eraginik kultura legeriak edo udalerriko planeamenduko arau 
subsidiarioen katalogoak berak babesturik dagoen higiezinaren inongo elementutan eta, hortaz, 
ez dagoela eragozpenik hura izapidetzeko.

• Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak jaulkitako txosten batean, aldaketa puntuala-
ren laburpen bat egiten da, eta azpimarratu egiten da ezen, kontuan hartuta aldaketa horrek era-
gindako zona Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta basogintza arloko lurralde planeko 
balio estrategiko handiko kategorian dagoela, “nekazaritza arloko eraginaren ebaluaziorako 
protokoloa aplikatu” behar dela. Protokolo horretatik ondokoa ondorioztatzen da, parametro 
multzo bat (lurzoruaren okupazioa, nekazaritzako azpiegituretan duen eragina eta nekazaritza 
ustiategien bideragarritasun ekonomikoan dituen ondorioak) baloratu ondoren: “Aldaketa hau 
bateragarria da nekazaritza jarduerarekin eta eragin bateragarria izango du lurzoru galeraren 
aldetik” eta, horregatik, ez da beharrezkoa zuzentze neurriak kontsideratzea.

• Euskal Kultura Ondarearen Zentroak adierazi du txosten honen gaia den aldaketa jasango 
duen lurzatia ia-ia osorik Burgeluko 26 zenbakiko arkeologia zona ustezkoaren (Alfares de Hijona 
izenekoa) adierazpenak eragindako eta mugatutako arearen barruan dagoela (EHAAren 128. 
zenbakia, 19970707koa) eta, arrazoi horregatik, aplikagarria zaiola Euskal Kultura Ondarearen 
Legeak (7/1990 Legea, uztailaren 3koa) 49. artikuluan xedatutakoa.

• Horregatik guztiagatik, “ezinbestekotzat jotzen da Burgeluko 26 zenbakiko arkeologia zona 
ustezkoarekiko eragin osoa sartzea daitezkeen ingurumen eraginen azterketa eta balorazioan 
eta planaren aldaketaren testuan” eta, horregatik, aplikagarria izango da Kultura Ondarearen 
Legeak (7/1990 Legea) 49.1 artikuluan aurreikusten duen babes araubidea, hartara igortzen 
baitu arkeologia zona ustezkoaren adierazpenak berak. Azkenik, ondorioztatzen da ezen, zona 
horretan eragina izan dezakeen edozein obra proiektu gauzatu baino lehenago, azterlan bat 
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egin beharko dela eta, horretan oinarrituz, Arabako Foru Aldundian kultura ondarearen arloko 
eskumena duen organoak erabakiko duela beharrezkoa denetz lur azpian iraun dezaketen 
aztarnak era egokian dokumentatzen dituen esku-hartze arkeologiko bat egitea. Erantsita doa 
xehetasunezko dokumentazio kartografikoa.

• URA - Uraren Euskal Agentziak lehenengo txostena eman du 2018ko ekainaren 19an. Han, 
honako hau adierazten du: “zuen eskaera Ebroko Konfederazio Hidrografikoari igorri zaio, 
erreferentziako gaiari buruzko txostena eman dezan, komenigarritzat jotzen badu, abenduaren 
9ko 21/2013 Legeak (ingurumen ebaluazioaren Legea) ezarritakoaren arabera”.

2018ko uztailaren 9an, URA - Uraren Euskal Agentziak bigarren txostena eman du. Horre-
tan, aldaketa puntualaren laburpena egin ondoren, zenbait gogoeta adierazten ditu, zeinetatik 
ondoko hauek nabarmentzen baitira:

Uholde arriskuari dagokionez: “Zerio errekako uholde arriskuaren inguruko kartografiarik ez 
badago ere (jardun-eremuan haren arro drainatzailearen azalera 3 km2 da, gutxi gorabehera), 
adierazten dugu proposatutako etxebizitza eraikitzean bete beharko dela uholde arriskuaren 
aurka babestearen gaiaz dagoen araudia. Era berean, beharrezkoa izango da hirigintza trami-
tazioaren esparruan, indarrean dagoen araudian proposatutako jardunen bateragarritasunari 
buruzko frogagiri hidrauliko bat aurkeztea, hala badagokio.”

Hornikuntza/saneamenduari dagokionez: Lehenengo eta behin, adierazten da Burgeluko 
udalerria Lautadako-Elgea mendilerroko Ur Partzuergoaren barruan dagoela. Hornikuntzari 
dagokionez, adierazten da kasu egin beharko zaiola “Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 
eman behar duen irizpenari, Ur Legearen testu bateratuaren 25.4 artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz, ondoriozko eskariari erantzutea bermatzeko ur baliabiderik izateari edo ez izateari 
buruzkoan, eta beharrezkoa izango da oraingo eta geroko sareen eskema bat aurkeztea”. Sanea-
menduari buruz, hau adierazten da: “kontuan hartuz dagoen arazketa sistemaren ezaugarriak 
(putzu septikoa), eta egiaztatu denez gero putzu horrek ez duela ahalbideratzen herriko hon-
dakin urak Añua errekara isuri baino lehenago era egokian tratatzerik, Uraren Euskal Agentzia 
honek adierazten du ezin daitekeela baimendu etxebizitza berria putzu horrekin lotzea, bermatu 
ezean aipatutako arazketa sistema hobetzeko eta ingurune hartzailearen ingurumen helburuak 
betetzeko behar diren neurriak hartuko direla, edo eskualdeko HUA berriarekin lotu ezean.”

• IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak azaldu duenez, “Erakunde honetan 
ez dago jasota aipatutako kokapenean lurzorua kutsa dezakeen jarduerarik egon denik; horren-
bestez, ez dago jasota lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan 
dituzten lurzoruen inbentarioan”. Era berean, honela dio: “kutsadura zantzurik agertuz gero, 
Ingurumen Sailburuordetzari jakinarazi beharko zaio, 4/2015 Legearen, lurzorua kutsatzea sai-
hestu eta kutsatutakoa garbitzekoaren, 22. artikuluan ezarritakoa betez”.

3. Eragina jaso lezaketen elementuetatik zeintzuk diren ingurumen balio handienekoak. 
Ingurumen eragin garrantzitsuenak

Aipatutako aldaketa puntualak ez dakar hiri lurzoruaren hedapen garrantzitsurik, ez eta 
Ixonako herrigunean etxebizitzak gehitzerik ere. Horregatik, aldaketa puntualak ez luke ekarriko 
funtsean eragin handiagoa duen jarduketarik, indarrean dagoen planeamenduarekin garatu 
beharko liratekeenekin alderatuta.

Izan ere, hiri lurzoruaren gehikuntza garrantzi txikikoa da eta Ixonako herrigunearen on-
do-ondoan dagoen eta intereseko berezko landaretzarik ez duen eremu batean egiten da. Pai-
saia eragina ere garrantzi txikikoa da, indarrean dagoen planeamenduarekin alderatuta.

Ingurumen ebaluazio estrategiko erraztuaren espediente honen tramitazioaren barruan 
Arabako Foru Aldundiaren Museo eta Arkeologia Zerbitzuak eta Euskal Kultura Ondarearen Zen-
troak emandako informazioari jarraituz, aldaketa puntualak sortutako eraginik handiena kultura 
ondarean izan liteke, zeren eta aldaketaren eremuak ia-ia bere osoan Burgeluko udalerriko 26 
zenbakiko arkeologia zona ustezkoan izango bailuke eragina (Alfares de Hijona; EHAAren 128. 
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zenbakia, 19970707koa). Nolanahi ere, azpimarratu daiteke eremuaren zati handi bat bizitegi-
tarako hiri lurzorua dela dagoeneko eta, hortaz, orain planteatzen diren aldaketek ez dakarte 
garrantzi handiko aldakuntzarik indarrean dagoen planteamenduarekin bizitegitarako area 
honetan sor litezkeen eraginekin alderatuta.

4. Ondorioak. Ingurumen baldintzak

Aldaketa puntualaren hirigintza dokumentuak barruan hartu beharko ditu ondoko zuzentze 
neurriak, eremua urbanizatzeko proiektua garatu eta gero exigitu eta aplikatzeko.

• 7. aldaketa puntualaren garapenari ekiteko idazten den urbanizazio proiektua gauzatu baino 
lehenago, kontsulta egin beharko zaio Arabako Foru Aldundian kulturaren arloko eskumena 
duen organoari, Burgeluko udalerriko 26 zenbakiko arkeologia zona ustezkoaren eremuan (“Al-
fares de Hijona”) gauzatu beharreko zuzentze eta babeste neurri espezifikoak zehaztu daitezen.

• Aldaketa puntualaren garapenerako urbanizazio proiektua gauzatu baino lehenago, 
kontsulta egin beharko zaio URA - Uraren Euskal Agentziari, egiaztatu eta, hala badagokio, 
baimendu dadin hondakin urak arazketa sistema egoki batekin lotzeko aukerarik hoberena.

• Geroago dagokion urbanizazio proiektua garatzerakoan okupatu behar diren landare lu-
rrari dagozkion lurzoru horizonteak era selektiboan kendu beharko dira; komenigarria da haiek 
berehala birbanatzea edo, hori posible ez izatekotan, aldaketa puntualaren eremuko zonaren 
batean metatzea. Gehienez 2,5 metro garai izan daitezkeen sekzio trapezoidaleko multzotan 
egin behar da pilaketa. Obrak eragindako eremuetan landaretza lehengoratzeko eta lurzorua 
berripintzeko egin behar diren lanetan erabiliko da landare lurra, edota finka mugakideetako 
lurzorua hobetzeko.

Horrenbestez, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, 
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzkoak, 40. artikuluan ematen dizkidan eskumenak 
erabiliz, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Burgeluko udalerriko arau subsidiarioen 7. aldaketa puntualaren ingurumen 
txosten estrategikoa formulatzea (Ixonako 8 zenbakiko egikaritze unitatea).

Bigarrena. Abenduaren 9ko 21/2013 Legea, ingurumen ebaluazioarena, betetzeko, inguru-
men txosten estrategikoak ingurumen erabakiaren ondorioak izango ditu neurri eta baldintzei 
dagokienez.

 

Ixona 
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Hirugarrena. Agintzea ingurumen txosten estrategiko hau ALHAOn argitara dadila.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abuztuaren 1a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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