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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 232/2019 Erabakia, apirilaren 2koa. Onestea onura publikoko 78 
eta 85 mendietan (Okondoko Udalaren jabetza) eragina duen zenbait baso lurren trukerako 
baimena eta onura publikoko mendien katalogoko kanporatze eta sartze egokiak, baita ere-
muen afektazioa eta desafektazioa ere

Nekazaritza Zuzendaritzako Mendi Zerbitzuak adierazi duenez, 2019ko otsailaren 6an Arabako 
Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazkian (sarrera zenbakia: 1669), Okondoko 
Udaleko idazkariak Mendi Zerbitzuari jakinarazi zion Okondoko udalbatzak baimena eskatu zuela 
finka batzuk trukatzeko; zehazki, Okondoko udalerriko 3. poligonoko 38. katastro lurzatiaren zati 
bat –Okondoko Udalarena den onura publikoko 78. mendian (“Araneta y Orbe”) kokatua- eta 
“Lujamendi” izeneko honako baso finka pribatu hauek: 1. poligonoko 177. eta 256. katastro 
lurzatiak, “Lujamendi” deritzon onura publikoko 85. mendiaren mugakide direnak.

José Luja Salmantón jaunak, 2008ko urriaren 30ean Okondoko Udalean aurkeztutako idaz-
kian, “Lujamendi” izeneko bi baso lursail hauek eskaini zituen trukerako: Okondoko 1. poligo-
noko 177. eta 256. katastro lurzatiak. José Luja Salmantón jaunak hala eskatuta, Udalak truke 
espedientea abiarazi zuen, eta, beraz, trukea baimentzeari buruzko aldez aurreko kontsulta 
egin zion Mendi Zerbitzuari, 2012ko irailaren 25ean Foru Aldundiaren erregistro orokorrean 
aurkeztutako idazkian.

Honako hauek dira trukatu nahi diren ondasunak:

— José Luja Salmantón jaunaren jabetzako bi baso lursail, Lujamendi izenekoak biak: Okon-
doko 1. poligonoko 177. eta 256. katastro lurzatiak.

— Okondoko Udalaren mendi lursail hau: Okondoko udalerriko 3. poligonoko 38. katastro 
lurzatitik bereizi beharreko zati bat, “Orbe” mendian kokatua (Arabako Onura Publikoko Men-
dien Katalogoko 78. zenbakia).

2012ko urriaren 1ean, Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuak eskaerari erantzun zion, 
eta proposatutako trukea mesedegarritzat jo zuen onura publikoko mendi horrentzat. Izan 
ere, trukeak azaleraren definizioa hobetuko luke, eta, ondorioz, bai eta lurren kudeaketa nahiz 
erabilera ere.

Horiek horrela, onura publikoko 78. mendiaren zati hori trukatu ahal izateko, Okondoko 
Udalak bereizteko izapidea abiarazi zuen Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailean, eta 
administrazioaren aldez aurretiko oniritzia jaso zuen, 2018ko azaroaren 12an Nekazaritzako 
zuzendariak emandako ebazpenaren arabera (2018/127822 zenbakidun espedientea).

Espedientea betez, Okondoko Udalak Gorosti S. L. enpresari eskatu zion txosten teknikoa, 
memoria eta trukatu nahi diren ondasunen balioespenak jasotzen dituena. Txosten hori Iñaki 
Pérez de Urrutia Lamarain ingeniari teknikoak sinatu zuen 2018ko abenduaren 27an, eta izen-
buru hau du: “Okondoko Udalaren eta José Luja Salmantón jaunaren artean lurrak trukatzeko 
txostena”.

Aipatutako txosten teknikoan biltzen den perituaren balioespenaren arabera, trukeak, batetik, 
Okondoko Udalaren onura publikoko 78. mendiaren (“Araneta y Orbe”) zati bati eta, bestetik, 
“Lujamendi” izeneko baso finkei eragiten die. Lehenengoa bat dator Okondoko udalerriko landa 
katastroko 3. poligonoko 38. lurzatiaren zati batekin; haren katastro azalera 14.890,70 metro 
koadro da, eta trukerako 5.509,56 euroan izan da balioetsia. Bestalde, “Lujamendi” izeneko bi 
finkak José Luja Salmantón jaunarenak dira; katastroko erreferentzia bat dator 1. poligonoko 
177. eta 256. lurzatiekin; haien katastro azalera 13.138 metro koadro da eta trukerako 5.517’96 
euroan izan dira balioetsiak.
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Txosten tekniko horretan jasotakoa kontuan hartuz, trukea egiteak onura dakarkie alde biei. 
Izan ere, trukeak onura publikoko 85. mendiaren kudeaketa erraztuko du, bi enklabe pribatu 
kenduta baso produktibitate txikiagoko lursail baten truke.

2019ko otsailaren 28an, Mendi Zerbitzuko teknikariak zerbitzuaren buruari helarazi zion 
eskatutako trukea onartzea proposatzen zuen txostena.

Horregatik guztiagatik, eta apirilaren 28ko Mendien 10/2006 Legearen 16.4 eta 17. artikuluetan 
eta martxoaren 26ko Mendien 11/2007 Foru Arauaren 14. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Horren ondorioz, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Baimena ematea Okondoko Udalari, bere jabetzakoak diren onura publikoko 
78. eta 85. mendietan eragina duten baso lurrak trukatzeko.

Bigarrena. Okondoko Udalaren onura publikoko 78. mendiaren (“Araneta y Orbe”) 14.890,70 
metro koadro onura publikotik desafektatzea eta onura publikoko mendien katalogotik ateratzea. 
Metro koadro horiek udalerriko landa katastroko 3. poligonoko 38. lurzatiaren zati dira eta 
jabetza partikularreko beste bi lurzatirekin trukatu nahi dira Okondoko Udalaren baso dema-
nioko mendien kudeaketa hobetzeko, onura publikoko 85. mendian (“Lujamendi”) dauden bi 
finka sartuta.

Hirugarrena. Onura Publikoko deklaratzea eta Arabako Onura Publikoko Mendien Katalo-
goan sartzea –Okondoko Udalaren jabetzako 85. mendian (“Lujamendi”)- egun arte jabetza 
pribatukoak izan diren bi azalera hauek, Okondoko landa katastroko 1. poligonoan kokatuak: 
177. lurzatiaren 7.734 metro koadro, eta 256. lurzatiaren 5.404 metro koadro.

Laugarrena. Mendien katalogotik ateratze, onura publikotik desafektatze, lurzati pribatuak 
onura publikora afektatze eta, ondorioz, onura publikoko mendien katalogoan sartze hori, trukea 
egiten bada baino ez dira onartuko. Horretarako, Okondoko Udalak bi urteko epean aurkeztu 
beharko du eskritura publikoa, mendien katalogoan egin beharreko oharpenak egiteko.

Bosgarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Gasteiz, 2019ko apirilaren 2a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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