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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

74/2019 Foru Agindua, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuarena, martxoaren 20koa, 
Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatian laborantzako biltegi bat ezartzeko Plan Bereziaren 
ingurumen txosten estrategikoa ematekoa

Erreferentziazko Plan Bereziaren izapidetzea Ingurumen Ebaluazio Estrategiko Sinplifikatua-
ren prozeduraren menpe dago; prozedura hori abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen 
ebaluazioarenak, arautzen du.

Prozedura horren barruan, 2018ko abenduaren 10ean, Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen 
eta Hirigintza Sailak plan partzial horri buruzko ingurumen dokumentu estrategikoa jaso zuen 
Samaniegoko Udalak igorririk, Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatian laborantza biltegi bat 
jartzeko, abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen ebaluazioarenak, araututako gutxieneko 
edukiari jarraituz, bai eta plan bereziaren hirigintza dokumentuari jarraituz ere.

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak, lehen aipatutako doku-
mentazio hori jaso ondoren, abenduaren 19an kontsultak egiteko aldiari hasiera eman zion 
eragindako administrazio publiko eta pertsona interesdunei dagokienez, 45 egun balioduneko 
epearekin, 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritako moduan.

Ebazpen honen oinarri den ingurumen txosten estrategikoa 2019ko martxoaren 14an eman 
zuen Ingurumen Iraunkortasun Zerbitzuak (18/152 espedientea).

1. Plan bereziaren ezaugarrien laburpen motza. Ebaluatu nahi den eremu geografikoa. Azter-
tutako aukerak

1.1. Plan bereziaren ezaugarrien laburpena:

Plan berezia aurreikusi zen Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatiaren ipar mendebaldeko 
aldean laborantza biltegi bat eraikitzeko. Gaur egun leku horretan mahastiak daude. Lursaila 
nahikoa laua da, eta malda beherakor leuna du hegoalderantz. Planaren eremuaren guztizko 
azalera 8.165 m2-koa da.

Sustatzaileak egindako proposamenak bat egiten du Samaniegoko arau subsidiarioen 201. 
artikuluan zehaztutakoarekin. Plan berezian jasota daude honakoak: 252 m2-ko eraikinaren mu-
gimendu eremu bat, ehuneko 3,3ko lurzati jasotzailearen gehienezko okupazioa, 4,15 metroko 
erlaitz altuera, 5 metro baino gehiagoko tartea bazterretatik, goiko errepidetik 25 metro baino 
gehiagokoa eta landa bidera 8 metro baino gehiagokoa.

Proposamenak bat egiten du arinki arau subsidiarioetako 202. artikuluan ustiapenarekin 
lotutako mahasti lurzatiei buruzko edukiarekin.

Eraikuntza berria jada eraikitako beste baten ondoan eraikitzea aurreikusi da. Eraikin honetan 
badaude zerbitzuak (ur harguneak, saneamendua-putzu septikoa, argia eta komunikabideak), eta 
sarbideak ere eraikita daude. Eraikinaren oinplanoa angeluzuzena da, 18m x 14m eta 252 m2-koa. 
Bere ardatz longitudinalak puntu horretan A-3214 errepidearekiko norabide paraleloa du. Lur 
mugimendu bakarrak zimendatzearen zapatak egiteko beharrezkoak direnak soilik izango dira.
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1. irudia. Biltegia eraikitzeko aurreikusitako eremua

1.2. Ebaluatu beharreko eremu geografikoa:

Plan bereziaren jarduketa eremua Samaniego eta Eskuernaga batzen dituen A-3214 errepi-
dean dago, mahastiak dituen eremu batean, ia-ia hiri lurzoruan.

2. irudia. Plan bereziaren eremua eta biltegiaren kokapena

1.3. Aztertutako aukerak:

Sustatzaileak aurkeztutako agirietan azaltzen denez, hiru aukera hartu dira kontuan:

— “0” aukera ez jardutea da (Ez da aukeratu): Jarduketa ez egitea da, eta horrenbestez ez 
lirateke sustatzailearen beharrak beteko, hau da, mahastia lantzeko eta laboratzeko nekazaritza 
makinak eta tresnak gordetzea.

— -“1”. aukera (Aukeratu ez dena): Biltegi bat eraikitzea Samaniegoko indarrean dauden 
arau subsidiarioetan “hiri lurzoru industriala” gisa sailkatutako eremuan. Aukera hori Guar-
dia-Arabako Errioxako eremu funtzionalaren LPParen araubidean gomendatuta dago, baina 
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kasu honetan ezin da egikaritu 1996an onartu zen udal antolamenduan lurzorua falta delako 
eta gaur egun ez dagoelako beharrezko lurzorurik.

— “2”. aukera (Aukeratu dena): Aukera hau aukeratu da bideragarria delako hirigintza eta 
sektore araubidearekin bat eginez. Lurzatiaren kokapena ezin hobea da sustatzailearentzat 
eta zerbitzu eta sarbide guztiak eraikita daude. Ez ditu okupatzen ingurumen sentsibilitateko 
eremuak.

2. Kontsulta fasearen laburpena

Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak 2018ko abenduaren 19an eman zion hasiera 
eragindako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsulta egiteko aldiari, proze-
dura arautuari jarraituz. Jarraian, kontsultatu zaien erakunde, entitate eta elkarteen zerrenda 
jarri da, eta haietatik zeinek erantzun duen adierazi da:

URA – Uraren Agentzia X

Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ondarearen Zuzendaritza X

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)

UAGA - Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea

IHOBE - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa X

Arabako Kontzejuen Elkartea

SEO Bird Life

Samaniegoko Udala

Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla

Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua X

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua X

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritza X

Hona hemen jaso diren erantzunetan adierazitakoak, laburbilduta (alegazio edo adierazpenen 
kopia osoa Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuaren 18/152 espedientean eta www.araba.eus 
webgunean daude jasota):

• Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Zuzendaritzak Historia eta 
Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren txosten bat helarazi du, eta hor, Plan Bereziaren bidez 
garatuko den esparruan bere balio historiko eta kulturalak babestutako elementu edo higiezinik 
ez dagoela adierazten da. Beraz, ez dago eragozpenik izapidetzeko.

http://www.araba.eus
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• Arabako Museo eta Arkeologia Zerbitzuak adierazi zuen eraginpeko lurzatian, ekimenaren 
sustatzailea den Eduardo Larrietaren etxe ondoan, 1989an historiaurreko hondar arkeologikoak 
jaso zirela. Nahiz eta Arabako Errioxako ardoaren eta mahastiaren paisaia kulturalaren sailkapen 
dekretuan lursaila babestu beharreko aztarnategi gisa jasota egon, biltegia eraikitzeko obren 
kontrol arkeologikoa eskatu da.

• 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”.

• URA – Uraren Agentziak bi txosten egin ditu. Lehenengoan zehazten du eskaera Ebroko 
Konfederazio Hidrografikoari igorri zaiola, egokitzat joz gero gaiaren gainean informatzeko, be-
tiere abenduaren 9ko 21/2013 Legeak, ingurumen ebaluazioarenak, ezarritakoarekin bat etorriz.

Bigarren txostenean zehaztu zuen plan bereziaren eremua ibilguen polizia eremutik kanpo 
dagoela, Las Navas errekaren bi ibaiadarren iturritik iparraldera eginda 270 metroan. Beraz, ez 
da beharrezkoa arro erakundean obra baimenaren eskaera izapidetzea. Ez dago Ebroren plan 
hidrologikoko eremu babestuen erregistroan jasotako elementurik, eta beraz, inguru hidrikoan 
ez da zuzeneko eraginik sortuko.

Hornidurari dagokionez, URAk adierazi zuen etxebizitzaren hornidura sarea lurzatiaren ekial-
deko aldetik doala, eta ez dagoela eragozpenik biltegi berria sare horri konektatzeko. Edonola 
ere, plan berezian beharrezko baliabideen estimazioa jaso beharko da ur kontsumoa beha-
rrezkoa bada, horri buruz eskumenak dituen organoak azalpenak emateko. Gainera, beharrezkoa 
izango da Arabako Errioxako Ur Partzuergoak adostasun txostena ematea.

Saneamenduari dagokionez URAk adierazi du plan bereziaren izapidetze ondorengo fasee-
tan udal saneamendu sarearekin konektatzeko ezintasun teknikoari edo ekonomikoari buruzko 
justifikazioa gehitu behar dela. Gainera, beharrezkoa da plan berezi bat egotea, eta bertan jada 
badauden eta aurreikusita dauden hornidura eta saneamendu sareak jasotzea.

• Euskal Kultura Ondarearen Zentroak jakinarazten du Plan Bereziaren eremua ekainaren 3ko 
89/2014 Dekretuaren aplikazio esparruan dagoela. Dekretu horren bidez, kultura ondasuntzat 
kalifikatzen da, monumentu multzoaren kategoriarekin, Arabako Errioxako (Araba) ardoaren 
eta mahatsen kultura paisaia. Beraz, Aldundiaren organo eskumendunaren baimena beharko 
da. Horrela, Euskal Kultura Ondarearen Zentroak egindako txosten teknikoa ere igorri da.

Txosten horretan gainera nabarmentzen da plan bereziaren eremuan Historiaurreko material 
arkeologikoak detektatu ziren eremua dagoela. Lan hori gainazaleko azterketa egin ondoren 
gauzatu zen eta baliteke Brontze Garaiko etxola hondoa egotea bertan. Beraz, eremu hori on-
dare kulturalaren barne dago eta presuntzio arkeologikoko eremu gisa aintzatesteko proposa-
mena dago “El Olivar etxola hondoa” izenarekin eta ondare kulturaleko zentroaren txostenean 
atxikitako planoan zehaztutako mugapenarekin.

Ondorioz, ondare kulturaleko zentroak jakinarazi du esku-hartze arkeologikoa egitea aztertu 
behar dela, aurretiaz Arabako Foru Aldundiko eskumenak dituen erakundeak baimena emanda, 
eta 7/1990 Legearen, Euskal kultur ondarrari buruzkoaren, 49. artikuluan ezarritako prozedu-
rarekin bat eginez. Gainera, aholkatu zen plan berezia behin betiko onartu aurretik zundaketa 
arkeologikoak egitea zehaztasun gehiagoz jakiteko zeintzuk izan daitezkeen neurri zuzentzaileak 
eta/edo osagarriak.

• Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Zuzendaritzak txosten bat egiten du, eta hor, al-
daketa puntualaren laburpen bat egiten da. Nabarmentzen da Plan Berezi honek eragindako 
eremuak Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sekto-
rialaren “balio estrategiko handiko” kategoria duenez, nekazaritza sektorearen gaineko eragina 
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ebaluatzeko protokoloa aplikatu behar dela. I. eranskinean protokolo hori aztertzen da, eta 
zenbait parametro baloratuta (lurzoruaren okupazioa, nekazaritza azpiegituren eragina eta 
nekazaritza ustiategien bideragarritasun ekonomikoaren gaineko eragina), hauxe ondorioztatzen 
da: “Plana nekazaritza jarduerarekin bateragarria da, eta lurzoru galerarekin bateragarria den 
eragina izango du”. Beraz, ez dagokio neurri zuzentzaileak kontuan hartzea. Beraz, protokoloan 
ondorioztatu da plan berezia onesteak ondorio positiboak izango dituela nekazaritza jardueran.

Halaber, Nekazaritzako Zuzendaritzak Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuak ekainaren 3ko 
89/2014 Dekretuaren inguruan egindako txostena helarazi du. Hor ez dago aipatutako Dekretuan 
jasotako babes araubidean zehazten den txabolarik, etxetxorik, mahasti-zaintzarik, terrazatzerik 
ez landaketa bankurik. Hori guztia, txostenean jasotako honen arabera: “Albo batera utzi gabe 
Arabako Errioxako nekazaritza paisaian egon daitezkeen mugapen posibleak, tokian aplikatu 
beharreko bestelako araubideetan jasotakoak eta kasu zehatz honetan bereziki kontuan hartu 
beharrekoak, inguruan dagoen paisaiaren balioa eta paisaiaren hauskortasun handia kontuan 
hartuz”.

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

Eremuaren guztizko azalera 8.165 m2-koa da Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatian. 
Gehienak mahasti laborantzako nekazaritza lurzoruak dira, eta inguru txiki batean baratzea 
dago. Espazio guztian gizakiak eragin asko izan du, eta “La Nava” nekazaritza bidearen eta 
A-3210 errepidearen artean dago. Eraikina bidetik hurbilago egongo da errepidetik baino, eta 
eraikuntzarentzako 400 m2 inguru beharko dira laborantza lurzoruan (eraikinaren oinplanoak 
252 m2 ditu).

Lanek eragin gehien paisaian eta laborantza lurzoruan izango dute, baina onargarriak izango 
dira, betiere txosten honetan jasotako neurri babesleak eta zuzentzaileak betetzen badira.

Paisaiari dagokionez kontuan hartu behar da eraikin berri bat jarriko dela mahasti paisaia 
batean, eta paisaian ahalik eta eragin gutxien sortzeko neurri babesle nagusia izango da ma-
terialen koloreak eta ehundurak tokiko ezaugarriekin bat etorri beharko direla. Beraz, eraikin 
berria bat etorri beharko da Samaniegoko egoitzazko eremu horren ezaugarriekin. Gainera, 
eraikinaren inguruan paisaia horretan ohikoak diren zuhaitzak eta zuhaixkak landatu beharko 
dira bisualki integratuago egoteko, besteak beste arteak (landaredia potentziala).

Nekazaritza lurzoru gutxi okupatuko da eta okupazioa bateragarria dela adierazi du 
Nekazaritza Zuzendaritzak, baina kontuan hartu behar da etengabe gertatzen ari den fenomeno 
bati jarraikortasuna ematen diola, hau da, nekazaritza eremuak galtzea eskualdean jarduketa 
urbanistikoak gehitzen ari direlako. Onargarria den jarduketa denez, edonola ere berreskuratu 
egin beharko dira gainazaleko aukera organikoak horiek berriz ere erabiltzeko, hondatutako 
eremuetan edo inguruan dauden laborantza lurzoruak hobetze aldera.

Ez da eraginik sortuko babestutako espazio naturaletan, erkidegoko intereseko habitatetan 
edo lehentasunezko erkidegoko intereseko habitatetan (“Habitatak” 92/43/CEE zuzentarauaren 
arabera), ezta intereseko bestelako landaredia naturaletan ere. Gainera, nabarmendu behar da 
plan bereziaren eremuaren kokapena kontuan hartuz, hiri lurzoruarekin eta etxebizitza batekin 
mugan (sustatzailearena) ez direla obra konplexuak egin behar oinarrizko zerbitzuak ezartzeko, 
besteak beste elektrizitatea, saneamendua, hornidura, eta abar.

Sustatzaileak egindako ingurumen agirian zuzentasunez jaso den bezala, plan bereziaren 
eremuan ez dira okupatzen ezta ere katalogatutako igarobide ekologikoak, eta sare hidrografi-
koan ere ez da eraginik sortuko. Beraz, landaretzaren, azaleko hidrologiaren eta basafaunaren 
gaineko eragina bateragarria izango dela balioesten da.
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4. Ondorioak. Ingurumen baldintzak

Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatian biltegia jartzeko plan bereziaren hirigintza agiria 
aplikatzeko kontuan hartu beharko dira honako neurri babesleak eta zuzentzaileak:

• Hirigintza dokumentuan jaso beharko dira eta ondoren ezarri egin beharko dira inguru-
men agiri estrategikoaren 11. atalean “ingurumenean sortu daitezkeen ondorio negatiboak 
prebenitzeko, murrizteko eta ahal den heinean zuzentzeko aurreikusitako neurriak” zehaztutako 
neurri babesleak eta zuzentzaileak (55-61 orrialdeak). Halaber, lanen jarraipena egiten den 
bitartean, ingurumen agiri horren 12. atalean jasotzen diren neurriak kontuan hartu beharko 
dira (62. eta 63. or.)

• Zuhaitzak landatuko dira eraikina paisaian hobeto integratzeko. Lehentasunez planaren 
eremu potentzialaren landare espezieak landatuko dira (Quercus ilex, rotundifolia azpiespeziea), 
eta edonola ere, Arabako Errioxako baldintza klimatikoei eta edafikoei egokitutako landa es-
pezieak. Ingurumen organoan agiri bat aurkeztu beharko da eta bertan egin beharreko landare 
landatzeen obra jarduketa unitateak deskribatuko dira.

• Nekazaritza biltegia eraikitzeko egin beharreko indusketa arkeologikoei buruzko kontrol 
arkeologikoa egin beharko da, eta Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Sailak 
onartu beharko du.

• Nekazaritza biltegiak okupatuko dituen lurrari dagozkion horizonte edafikoak aukeraketa 
eginez kenduko dira eta egokia izango da berehala horiek banatzea eta biltzea, ahal bada plan 
bereziaren eremuari atxikitako lursail batean. 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, 
eta/edo finka edo mendi mugakideetako lurzorua hobetzeko.

• Sustatzaileak eta Foru Aldundi honen Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak inguru-
men jarraipena egingo dute biltegiaren eraikina eraikitzen eta esparrua urbanizatzen den fasean. 
Horrela, ingurumena lehengoratzeko aplikatutako neurri zuzentzaileak eraginkorrak izan diren 
ala ez jakin eta ebaluatuko dute, hala badagokio, aurki daitezkeen hutsuneak zuzen ditzaten. 
Horri dagokionez, jarduketak hasi baino lehen, Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuari 
jakinaraziko zaio, ezarritako ingurumen neurriak ondo bete direla egiaztatzeko.

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

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. “Samaniegoko 3. poligonoko 8. lurzatian nekazaritza biltegia jartzeko plan 
bereziaren” ingurumen txosten estrategikoa egitea.

Bigarrena. Abenduaren 9ko 21/2013 Legea, ingurumen ebaluazioarena, betetzeko, inguru-
men txosten estrategikoa ingurumen irizpen erabakigarria izango da neurri eta baldintzei da-
gokienez.

Hirugarrena. Agintzea ingurumenaren txosten estrategiko hau ALHAOn argitara dadila.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 20a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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